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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μια αναλυτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που έχει γραφτεί γύρω από το 

θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έδειξε ότι τα περισσότερα σχετικά 

συγγράμματα και άρθρα προέρχονται κυρίως από τις ΗΠΑ, όπου και 

πρωτοαναπτύχθηκε η ίδια η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και 

από τη Μ.Βρετανία και κάποιες άλλες εξίσου αναπτυγμένες οικονομικά χώρες της 

Δύσης. Μόλις πρόσφατα έχει αρχίσει να προκαλεί ενδιαφέρον ο τρόπος με τον 

οποίο αντιλαμβάνονται την εταιρική κοινωνική ευθύνη χώρες λιγότερο 

αναπτυγμένες οικονομικά, όπου επικρατούν διαφορετικές νοοτροπίες, ήθη κι 

έθιμα. Η εργασία αυτή σκοπό είχε την εξέταση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

στην Ελλάδα, όπου η βιβλιογραφία ακόμη παραμένει ουσιαστικά ανύπαρκτη. Πιο 

συγκεκριμένα, μελετήθηκε ο βαθμός στον οποίο απαιτείται από τις Ελληνικές 

επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη στη 

γενικότερη στρατηγική τους. Εφαρμόστηκε ποιοτική έρευνα και 

πραγματοποιήθηκαν έξι συνεντεύξεις με άτομα που επιλέχθηκαν για τις γνώσεις 

τους πάνω στο θέμα. Βάσει των απαντήσεων που δόθηκαν εξήχθησαν ορισμένα 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Σε γενικές γραμμές, έγινε αντιληπτό ότι ο μέσος 

Έλληνας επιχειρηματίας δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με την έννοια της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία άλλωστε εμφανίστηκε πρόσφατα στην 

Ελλάδα, μόλις τον Ιούνιο του 2000, με την ίδρυση του Δικτύου για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη, του μοναδικού ελληνικού σωματείου που στόχο έχει τη 

διάδοση του θεσμού στην ελληνική αγορά. Μέχρι πρότινος, οι ελληνικές 

επιχειρήσεις είχαν ως πρώτη προτεραιότητα τη θέσπιση της ίδιας της θέσης τους 

μέσα στην ελληνική κοινωνία, γεγονός το οποίο δεν τους επέτρεπε να θέσουν την 

κοινωνική τους ευθύνη πάνω από την αναζήτηση για κέρδος. Ωστόσο, η ελληνική 

επιχειρηματική κοινότητα βρίσκεται πλέον σε πιο ώριμη φάση και φαίνεται πιο 

έτοιμη να υιοθετήσει μια κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά. Το ερώτημα είναι 

εάν η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συνάδει με τον ελληνικό τρόπο 

σκέψης ή αποτελεί απλώς μια ξένη επίδραση που δεν πρόκειται ποτέ να 

υιοθετηθεί πλήρως από την ελληνική κοινωνία.
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«Η θεωρία περί κοινωνικής ευθύνης προϋποθέτει ότι η επιχείρηση δεν έχει μόνο 

οικονομικές και νομικές υποχρεώσεις, αλλά και ορισμένες ευθύνες προς την 

κοινωνία πέρα από αυτές τις υποχρεώσεις» (McGuire 1963 σελ.144). Η έννοια της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν είναι καινούρια. Αντιθέτως, το ζήτημα της 

ευθύνης της επιχειρηματικής κοινότητας προς την κοινωνία έχει απασχολήσει επί 

αιώνες τον επιχειρηματικό κόσμο (Carroll 1999). Ωστόσο, μόλις τα τελευταία 50 

χρόνια έχουν αναπτυχθεί και γραφτεί οι περισσότερες σχετικές θεωρίες: έχουν 

διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί (π.χ. Bowen 1953, Davis 1960, Johnson 1971, 

Steiner 1971, Manne και Wallich 1972, Fitch 1976, Carroll 1979, Drucker 1984), 

έχουν γίνει έντονες συζητήσεις, ακόμη και διαμάχες, σχετικά με το ρόλο των 

επιχειρήσεων μέσα στην κοινωνία (π.χ. Friedman 1982, Freeman 1984, Wood 

1991, Cannon 1994, Brittan 1995, Harrison 1997, Halfon 1998), έχουν διεξαχθεί 

ποικίλες έρευνες πάνω στο θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της 

επίδρασης που μπορεί να έχει αυτή στον επιχειρηματικό κόσμο (π.χ. Bowman και 

Haire 1975, Holmes 1976, Cochran και Wood 1984, Aupperle et al. 1985, 

Waddock και Graves 1997).

Η εκτεταμένη βιβλιογραφία που υπάρχει πάνω στο θέμα της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης υποδηλώνει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα καθόλου ευκαταφρόνητο. 

Ωστόσο, οι γνώμες διίστανται, καθώς υπάρχουν αυτοί που απορρίπτουν αβίαστα 

οποιαδήποτε υποχρέωση εκ μέρους της επιχείρησης να ενδιαφέρεται για τα κοινά. 

Κατά την άποψη αυτών, η επιχειρηματικότητα έχει μοναδικό σκοπό το οικονομικό 

όφελος και η όποια περαιτέρω κοινωνική ευαισθησία θα πρέπει να απασχολεί 

αποκλειστικά και μόνο το κράτος. Από την άλλη μεριά, μεγάλος αριθμός ειδικών 

φαίνεται να συμφωνούν ότι στις μέρες μας μια επιχείρηση έχει ηθικό χρέος πέρα 

από τη δημιουργία πλούτου και τη μεγιστοποίηση των κερδών της. Πιστεύουν ότι, 

εκτός της οικονομικής, υπάρχει και μια κοινωνική διάσταση στην 

επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με τη δική τους άποψη, μια εταιρία που δεν 

λαμβάνει υπόψη τις ευθύνες της απέναντι στην κοινωνία, αργά ή γρήγορα θα έχει 

να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της εγωκεντρικής και αντικοινωνικής της 

συμπεριφοράς. Το κοινό που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό περιμένει να δει εκ
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μέρους της επιχείρησης μια ένδειξη ανθρώπινου ενδιαφέροντος, ελλείψει του 

οποίου η επιχείρηση κινδυνεύει σταδιακά να καταστρέψει την εικόνα της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα, η τελευταία αυτή άποψη 

φαίνεται να αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα ως ένα βαθμό σε κάποιες 

σύγχρονες και οικονομικά αναπτυγμένες κοινωνίες. Σε χώρες όπως οι Η.Π.Α. και η 

Μεγάλη Βρετανία, μια ματιά στον επιχειρηματικό κόσμο αρκεί για να δει κανείς τη 

σημασία που δίδεται από τις εταιρίες στον κοινωνικό τους ρόλο. Πολλές 

αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν ενσωματώσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη στη 

γενικότερη λειτουργία τους. Η αλυσίδα καταστημάτων Body Shop και τα παγωτά 

Ben & Jerry’s αποτελούν τρανά παραδείγματα αυτής της τάσης. Όσον αφορά το 

Ηνωμένο Βασίλειο, ήδη το 1976 οι Melrose-Woodman και Kverndal δήλωναν ότι η 

έρευνά τους, η οποία διεξήχθη σε βρετανικό έδαφος, είχε αποκαλύψει έναν 

εκπληκτικά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που είχαν αναλάβει τη δέσμευση να 

συμπεριφέρονται κοινωνικά υπεύθυνα.

Εντούτοις, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι αυτή η άποψη περί εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης δε λαμβάνει υπόψη άλλες κοινωνικές πραγματικότητες, όπου 

επικρατούν διαφορετικές συνθήκες και όπου η επιχειρηματικότητα ακόμη πασχίζει 

να σταθεροποιήσει τη θέση της μέσα στην κοινωνία. Η έννοια και η πρακτική της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχουν κυρίως εξετασθεί στα πλαίσια ιδιαίτερα 

αναπτυγμένων οικονομικά χωρών. Η πλειοψηφία της σχετικής υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας προέρχεται από τις Η.Π.Α., τη Μεγάλη Βρετανία και άλλα όμοια από 

άποψη οικονομικών συνθηκών κράτη. Τι γίνεται όμως σε άλλες κοινωνίες, όπου η 

οικονομία βρίσκεται ακόμη σε αρχικά στάδια ανάπτυξης και όπου οι παραδόσεις 

και οι νοοτροπίες είναι κατά πολύ διαφορετικές; Μια ανασκόπηση όλων αυτών 

που έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα σχετικά με το ζήτημα της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης αποκαλύπτει την έλλειψη διαφορετικών πολιτισμικών απόψεων και 

προσεγγίσεων ως προς το θέμα. Μόλις πρόσφατα κάποιοι ερευνητές επεχείρησαν 

να εξετάσουν της εταιρική κοινωνική ευθύνη μέσα σε διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα (π.χ. Maignan και Ferrell 2000, Quazi και O’Brien 2000, Maignan 

2001).
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Με δεδομένη την έλλειψη βιβλιογραφίας που να μελετά το θέμα σε ευρύ 

πολιτισμικό πλαίσιο, η εργασία αυτή θα αποπειραθεί να εξετάσει εμπειρικά την 

αντίληψη και την πρακτική της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα, μία 

χώρα όπου η έννοια αυτή μόλις πρόσφατα έχει γίνει γνωστή και όπου δεν έχει 

ακόμη εμφανιστεί σχετική βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθεί ένα 

δείγμα της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας με σκοπό να αποκαλυφθεί εάν 

και σε ποιο βαθμό απαιτείται από την ελληνική επιχείρηση να συμπεριλαμβάνει 

την εταιρική κοινωνική ευθύνη στο πλαίσιο της εταιρικής κουλτούρας και της 

οργανωσιακής συμπεριφοράς, καθώς και των άλλων γενικότερων λειτουργιών της.
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Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρική ευθύνη περιλαμβάνει την επιχειρησιακή ηθική, το σεβασμό για το 

φυσικό περιβάλλον, καθώς και τη συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου στην 

επίλυση των διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων (Cannon 1994). Η έννοια της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί μια έννοια διαχρονική μέσα στους αιώνες, 

καθώς ο κόσμος των επιχειρήσεων έδειχνε πάντοτε ενδιαφέρον για τα κοινά. 

Ωστόσο, η θεωρητική ενασχόληση με τη συγκεκριμένη έννοια και οι σχετικές 

εμπειρικές έρευνες αποτελούν δεδομένα του 20ου αιώνα (Carroll 1999).

Ο Bowen (1953) ήταν ο πρώτος που έγραψε πάνω στο θέμα (Carroll 1979, 

Wartick και Cochran 1985). Η Carroll (1999) μάλιστα τον αποκαλεί «πατέρα της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης». Ο Bowen έδωσε έναν αρχικό ορισμό 

χαρακτηρίζοντας την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως «την υποχρέωση του 

επιχειρηματία να επιδιώξει πολιτικές, να πάρει αποφάσεις και να ακολουθήσει 

πρακτικές που να είναι αποδεκτές σύμφωνα με τις αξίες της κοινωνίας μας» 

(Bowen 1953 σελ.6). Πολλοί άλλοι συγγραφείς έχουν προσπαθήσει να ορίσουν 

την εταιρική κοινωνική ευθύνη και να υπογραμμίσουν τη σημασία της. Από το 

1973, ο Humble δήλωνε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί «τομέα κλειδί», 

χαρακτηρίζοντάς την ως ενδιαφέρον για «τα προβλήματα του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης, όπως η μόλυνση, η γύρω κοινότητα και οι σχέσεις 

με τον καταναλωτή, και τα προβλήματα του εσωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης, όπως οι συνθήκες εργασίας, οι μειονότητες, η εκπαίδευση και η 

επιμόρφωση» (σελ.3). Ωστόσο, ένας από τους πιο ευρείς και περιεκτικούς 

ορισμούς της έννοιας δόθηκε το 1985 από τον Jones, ο οποίος δηλώνει ότι «η 

κοινωνική ευθύνη αρχίζει εκεί όπου τελειώνει ο νόμος». Περιγράφει την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη ως «τις εθελοντικές πράξεις της επιχείρησης πέρα από τις 

οικονομικές, τεχνικές και νομικές υποχρεώσεις, προς διάφορες ομάδες μέσα στην 

επιχείρηση, όπως τους εργάτες, προς ομάδες έξω από την επιχείρηση αλλά με 

κάποιο άμεσο συμφέρον για τη λειτουργία της, όπως τους πιστωτές, τους πελάτες 

και την τοπική κοινότητα, και προς ομάδες έμμεσα επηρεαζόμενες από τη 

λειτουργία της εταιρίας στο ευρύτερο περιβάλλον» (σελ.3).
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Πέρα από τον όρο «εταιρική κοινωνική ευθύνη», έχουν προταθεί και άλλοι όροι για 

να περιγράφουν την ίδια έννοια. Όπως γράφει ο Carroll (1999), από τη δεκαετία 

του 1980 άρχισαν να αναπτύσσονται εναλλακτικά θεματικά πλαίσια. Όροι όπως 

«εταιρική κοινωνική απόδοση», «εταιρική κοινωνική ευαισθησία» ή «εταιρία - 

πολίτης» χρησιμοποιούνται συχνά στη βιβλιογραφία.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σημαντικός αριθμός θεωρητικών που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης περιγράφουν την πρακτική αυτή ως απαραίτητη επιχειρησιακή 

στρατηγική. Ο Cannon (1994) υποστηρίζει ότι η πρακτική καλής 

επιχειρηματικότητας αποτελεί πλέον απόδειξη ποιότητας. Ο Estes (1996) 

βεβαιώνει ότι οι εταιρίες που φέρονται στους πελάτες, τους υπαλλήλους, την 

κοινότητα και το περιβάλλον με υπεύθυνο τρόπο έχουν μακροχρόνια λίγο 

καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Επιπλέον, εκφράζει την άποψη ότι θα πρέπει 

να εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο οι επιχειρήσεις υπηρετούν το κοινό συμφέρον, 

γιατί άλλωστε αυτός είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο τους παραχωρείται το 

δικαίωμα να λειτουργούν. Οι Starck και Kruckeberg (2001) βλέπουν το ζήτημα 

ιδεαλιστικά, υποστηρίζοντας ότι ο πιο σημαντικός συμμέτοχος της εταιρίας είναι η 

ίδια η κοινωνία και επομένως πρέπει να ικανοποιούνται πρωτίστως τα 

συμφέροντα της κοινωνίας, ώστε η εταιρία να ευημερεί. Οι δύο συγγραφείς 

θεωρούν την ανάμειξη της εταιρίας στα κοινά ως το αντίδοτο για μια κοινωνία που 

έχει χάσει το χαρακτήρα της αρμονικής συνύπαρξης και της αλληλεγγύης. Μόνο 

μέσα από το χτίσιμο σχέσεων με τις ομάδες που την περιβάλλουν μπορεί μια 

επιχείρηση να ανακτήσει τη χαμένη αίσθηση της κοινότητας.

Ορισμένοι συγγραφείς πάνε ακόμη παραπέρα. Ο Harrison (1997) δηλώνει ότι μια 

επιχείρηση που αψηφά την ανάγκη για εταιρική κοινωνική ευθύνη θέτει 

αναπόφευκτα σε κίνδυνο το μέλλον της. Οι Baskin et al. (1997) συμφωνούν, 

λέγοντας ότι η επιβίωση ή η κατάρρευση μιας εταιρίας μπορεί να εξαρτηθεί από 

την ικανότητα της εταιρίας να επιδείξει μια κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά. 

Συνεχίζουν λέγοντας ότι υπάρχει μια προφανής ανάγκη να ενσωματωθεί η εταιρική 

κοινωνική ευθύνη στην επιχειρησιακή στρατηγική, κίνηση η οποία θα έφερνε 

μεγαλύτερη αρμονία στη συχνά ταραχώδη συνύπαρξη μεταξύ της επιχείρησης και
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του περιβάλλοντος της. Ο Korten (1995) ισχυρίζεται ότι η σχέση μεταξύ 

επιχείρησης και κοινωνίας είναι ανταγωνιστική, καθώς τα συμφέροντα της μιας 

συγκρούονται με τα συμφέροντα της άλλης. Κάνει λόγο για απερίσκεπτη 

συμπεριφορά εκ μέρους των επιχειρήσεων, οι οποίες πασχίζουν για το άμεσο 

κέρδος και δε θέτουν σε προτεραιότητα την ευημερία του ευρύτερου 

περιβάλλοντος που θα εξασφάλιζε την επιβίωσή τους. Όπως αναφέρει ο Sir Allen 

Sheppard, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του διεθνούς ομίλου 

καταναλωτικών προϊόντων Grand Metropolitan, «υπάρχουν δύο σενάρια όσον 

αφορά στις επιχειρήσεις που δεν αναγνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι 

στην κοινωνία - θα αποτύχουν γρήγορα ή θα αποτύχουν σταδιακά» (White και 

Mazur 1995 σελ.228).

Η αλληλεξάρτηση μεταξύ επιχείρησης και κοινωνίας περιγράφεται στην αναλογία 

του Peak (1998). Ο συγγραφέας συγκρίνει την επιχείρηση και την κοινωνία με ένα 

παντρεμένο ζευγάρι, όπου και οι δύο σύντροφοι έχουν ίσες υποχρεώσεις πέρα 

από τις αποκλειστικά οικονομικές. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εναρμονίσουν το δικό 

τους συμφέρον με αυτό του κοινού στο οποίο απευθύνονται (Makower 1994). Ο 

Van Buren (1995) σχολιάζει τη μακροχρόνια επένδυση στην οποία προβαίνει η 

επιχείρηση που ασχολείται με τα κοινά. Σύμφωνα με την άποψή του, η κοινωνική 

ενασχόληση εξασφαλίζει μακροχρόνια οικονομικές ανταμοιβές. Αντιθέτως, αν μια 

επιχείρηση δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κοινού και φέρεται χωρίς 

ευαισθησία όσον αφορά στις ανάγκες και το συμφέρον της κοινωνίας, θέτει σε 

κίνδυνο την ίδια της την επιβίωση (Buchholz 1989). Εξάλλου, μπορεί η δημιουργία 

πλούτου να αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της επιχείρησης, αλλά σε τελική 

ανάλυση η κοινωνία καθορίζει κατά πόσο η επιχείρηση θα μπορέσει να απολαύσει 

αυτόν τον πλούτο (Cannon 1992, Burke 1999). Κάποιοι μάλιστα ισχυρίζονται ότι 

στο μέλλον οι εταιρίες θα κρίνονται περισσότερο για τη συμπεριφορά τους παρά 

για την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών τους (Daugherty 2001). Έρευνες 

έδειξαν ότι οι καταναλωτές είναι πιο πιθανό να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες 

από εταιρίες με καλό κοινωνικό πρόσωπο, πράγμα που σημαίνει ότι η 

ενασχόληση με τα κοινά προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα πολύτιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (Burke 1999). Επιπλέον, η εταιρία μπορεί να θεωρηθεί κομμάτι ενός 

ολόκληρου συστήματος, όπου μια αλλαγή σε ένα επίπεδο, δηλαδή στην κοινωνία,
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μπορεί να επιφέρει αλλαγές σε άλλα επίπεδα, δηλαδή στην επιχείρηση (Cutlip et 

al. 1994). Με άλλα λόγια, «μια πτώση στην κοινωνία θα επηρεάσει αρνητικά την 

ευημερία της επιχείρησης» (Ledingham και Bruning 2001 σελ.530).

Συμπερασματικά, το επιχείρημα υπέρ της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι 

απλούστατα ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε ένα υγιές από 

οικονομικής άποψης περιβάλλον εάν η ίδια η κοινωνία δεν είναι υγιής (Kruckeberg 

και Starck 1988, Bowie 1991, Makower 1994, Baskin et al. 1997, Peak 1998).

Από την άλλη μεριά, τέτοιου είδους επιχειρήματα γίνονται αντικείμενο εντονότατης 

κριτικής από τον Friedman (1970, 1982) ο οποίος αντιλαμβάνεται την έννοια της 

κοινωνικής ευθύνης ως μια επικίνδυνη σύγχρονη τάση που υπονομεύει τις βάσεις 

της σημερινής φιλελεύθερης κοινωνίας. Ο Friedman πιστεύει ότι η επιχείρηση έχει 

πρώτιστη και κυριότερη ευθύνη απέναντι στους μετόχους της. «Η κοινωνική 

ευθύνη της εταιρίας είναι η αύξηση των κερδών της. Καμία άλλη σύγχρονη τάση 

δεν μπορεί να υπονομεύσει σε τέτοιο βαθμό τα ίδια τα θεμέλια της ελεύθερης 

κοινωνίας μας όσο η αποδοχή από τους επιχειρηματίες μιας κοινωνικής ευθύνης 

πέρα από τη δημιουργία του μεγαλύτερου δυνατού πλούτου για τους μετόχους. 

Πρόκειται, στην ουσία, για έναν ανατρεπτικό δογματισμό» (Friedman 1982 

σελ.133). Ο Wilson (2001) συμφωνεί με την άποψη του Friedman λέγοντας ότι 

«οποιαδήποτε περαιτέρω απαίτηση συμπεριφοράς καλού πολίτη δεν είναι 

ρεαλιστική και μάλιστα αποτελεί απειλή για το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα 

που ευθύνεται για την τεράστια ανάπτυξη της κοινωνίας και για τις ανέσεις που 

απολαμβάνουμε» (σελ.522). Ο Dobson (1999) υιοθετεί μια πιο ουδέτερη στάση, 

αναγνωρίζοντας τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως επιχειρηματικής 

πρακτικής. Ωστόσο, για τον ίδιο η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι απλώς και μόνο 

η καλή επιχειρηματική δράση. Δηλώνει ότι η μεγιστοποίηση του πλούτου των 

μετόχων πρέπει να είναι η μόνη λογική πίσω από τη συμπεριφορά και την 

εκάστοτε ενέργεια της επιχείρησης και προτείνει να ερμηνευθούν οι κοινωνικές 

αξίες των συμμέτοχων σε οικονομικές αξίες, πράγμα που θα επιτρέψει στους 

επιχειρηματίες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους μετόχους, 

ικανοποιώντας ταυτόχρονα και τους συμμέτοχους της εταιρίας.
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Αν και λίγοι στον αριθμό, υπάρχουν ορισμένοι συγγραφείς που συμφωνούν με την 

αρνητική στάση του Friedman (1970, 1982) ως προς την εταιρική κοινωνική 

ευθύνη. Ο Leavitt (1958) ισχυρίζεται ότι η επιχείρηση θα έπρεπε να περιορίζεται 

μόνο στον εμπορικό της ρόλο και οι Hayek (1969) και Heilbroner (1972) τον 

υποστηρίζουν. Οι Simon et al. (1972) εκφράζουν τις αμφιβολίες τους σχετικά με 

την ικανότητα των επιχειρηματιών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

ενασχόλησης με τα κοινά. Συνεχίζουν λέγοντας ότι οι επιχειρηματίες θα έπρεπε να 

επιδιώκουν την ικανοποίηση των επιθυμιών και των αναγκών των μετόχων και να 

αφήνουν την κοινωνική δράση στους πραγματικά ικανούς να αναλάβουν τέτοιες 

ευθύνες. Οι Baskin et al. (1997) αναφέρουν την υπάρχουσα διαμάχη γύρω από το 

ζήτημα της εταιρικής φιλανθρωπίας, κατά πόσο δηλαδή έχει η διοίκηση το 

δικαίωμα να δωρίζει κέρδη που δικαιωματικά ανήκουν στους μετόχους της 

εταιρίας.

Ο Halfon (1998) υιοθετεί πολύ πιο σκληρή στάση απέναντι στο ζήτημα. Πιστεύει 

ότι ο μοναδικός πραγματικός σκοπός της επιχείρησης ήταν, είναι και θα είναι 

πάντοτε η κερδοφορία και η δημιουργία πλούτου. Ισχυρίζεται ότι η ιδέα της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης χρησιμοποιείται συχνά από κυβερνήσεις και ομάδες 

ακτιβιστών για να περιορίσουν την εμπορική δραστηριότητα των εταιριών. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι ομάδες ακτιβιστών έχουν ως μοναδικό στόχο να 

εμποδίσουν την επιχειρηματικότητα και την ελεύθερη οικονομία, μη λαμβάνοντας 

υπόψη τα ποικίλα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που πηγάζουν από την ύπαρξη 

των επιχειρήσεων, όπως παραδείγματος χάριν η δημιουργία θέσεων εργασίας και 

η απόδοση φόρων. Ο Halfon γράφει ότι τέτοιου είδους πιέσεις εξωθούν ορισμένες 

εταιρίες να υιοθετήσουν μια υποτιθέμενα πιο ηθική και υπεύθυνη συμπεριφορά. 

Ωστόσο, ο συγγραφέας αμφισβητεί τα πραγματικά κίνητρα αυτών των εταιριών. 

Ίσως η επίδειξη καλής κοινωνικής συμπεριφοράς να είναι υποκρισία, ένα καλά 

σκηνοθετημένο κόλπο από την πλευρά των δημοσίων σχέσεων, σε μια 

προσπάθεια να καταλαγιάσει η πίεση του κοινού και επομένως να αυξηθεί η 

κερδοφορία της εταιρίας. Ο Brittan (1995) βλέπει το όλο ζήτημα σαν μια 

προσπάθεια να φορτώσουν στις επιχειρήσεις έναν ψευτοκυβερνητικό ρόλο. 

Πιστεύει ότι εάν η κοινωνία παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες ή ανεπάρκειες, η 

κυβέρνηση έχει την ευθύνη για την αντιμετώπισή τους. Μάλιστα κατηγορεί την
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έννοια της εταιρικής ευθύνης, λέγοντας ότι αποτελεί προσπάθεια «επίτευξης των 

στόχων της δημόσιας πολιτικής ανέξοδα και ακούραστα» (Brittan 1995 σελ.47).

Η απάντηση σε αυτές τις κατηγορίες προέρχεται από τη βρετανική οργάνωση 

Business in the Community που αριθμεί πάνω από 470 εταιρίες - μέλη. Οι White 

και Mazur (1995) παραθέτουν ένα απόσπασμα από επιστολή της οργάνωσης 

προς τον Samuel Brittan, όπου τα μέλη της οργάνωσης τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ 

της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στην επιστολή αυτή, συμφωνούν ότι ο 

πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση των κερδών, αλλά 

δηλώνουν ότι «δουλεύοντας μέσα στην ευρύτερη κοινότητα, μια εταιρία μπορεί να 

συμβάλει στο χτίσιμο του κοινωνικού περιβάλλοντος που χρειάζεται για 

μακροχρόνια δημιουργία πλούτου». Επιπλέον, θεωρούν την ενασχόληση με τη 

δημόσια πολιτική ευκαιρία όχι να αναλάβει η επιχείρηση το ρόλο της κυβέρνησης, 

αλλά να προσθέσει αξία «φέρνοντας τους δικούς της πόρους, τις δικές τις 

δεξιότητες και τις δικές της απόψεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» 

(σελ.225). Επομένως, δεν απαιτείται από τις εταιρίες να αναλάβουν ρόλο κράτους, 

αλλά ως κομμάτι της κοινωνίας οφείλουν να επιδεικνύουν μια ευσυνείδητη εταιρική 

συμπεριφορά.

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το ερώτημα όμως που παραμένει παίρνει την ακόλουθη μορφή: «μπορεί μια 

επιχείρηση να είναι ταυτόχρονα και ηθική και κερδοφόρα;» (Starck και Kruckeberg 

2001 σελ.56). Ο Ullman (1985) αναφέρει ότι πολλές έρευνες έχουν ασχοληθεί με 

το συγκεκριμένο ζήτημα αλλά τα ευρήματα δε δίνουν πλήρη εικόνα. Εντούτοις, η 

γενική εντύπωση είναι ότι η καλή κοινωνική συμπεριφορά μιας επιχείρησης έχει 

συνήθως, αν όχι πάντα, θετική επίδραση στην οικονομική της απόδοση και ότι οι 

κοινωνικά υπεύθυνες εταιρίες έχουν την ίδια ή και καλύτερη απόδοση σε σύγκριση 

με τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν εταιρική κοινωνική ευθύνη (Pava και 

Krausz 1996, Roman etai 1999).

Το σχόλιο του Friedman (1970) ότι η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης είναι η 

δημιουργία κέρδους έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει μια διαμάχη σχετικά με το
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εάν η εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει κάποια σχέση με την οικονομική απόδοση 

της εταιρίας (Griffin και Mahon 1997). Από τότε, πολλές έρευνες έχουν στοχεύσει 

στη συλλογή επαρκών στοιχείων που να αποδεικνύουν ή να καταρρίπτουν την 

ύπαρξη μια τέτοιας σχέσης (Roman et al. 1999). Ορισμένοι ερευνητές κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι η σχέση είναι αρνητική (π.χ. Vance 1975, Jarrell και 

Peltzman 1985, Bromiley και Marcus 1989). Άλλοι δεν μπόρεσαν να αποδείξουν 

κάποια σχέση εξαιτίας ανεπαρκών στοιχείων (π.χ. Alexander και Buchholz 1978, 

Aupperle et al. 1985, Freedman και Jaggi 1986). Ωστόσο, η πλειοψηφία των 

ερευνητών βρήκαν θετική σχέση (π.χ. Bragdon και Marlin 1972, Bowman 1978, 

Fry et al. 1982, Johnson και Greening 1994, Pava και Krausz 1996, Waddock και 

Graves 1997). Σχολιάζοντας την αδυναμία των ερευνητών να συμφωνήσουν 

μεταξύ τους, ο Ullman (1985) χαρακτηρίζει την όλη κατάσταση ως μια «σειρά 

εμπειρικών στοιχείων σε αναζήτηση μιας ευσταθούς θεωρίας» (σελ. 555).

Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λόγοι που δικαιολογούν τα αντικρουόμενα αυτά 

αποτελέσματα (Cochran και Wood 1984, Ullmann 1985, Wartick και Cochran 

1985, Waddock και Mahon 1991, Wood 1991, Griffin και Mahon 1997). Πρώτον, οι 

ερευνητές μελέτησαν πολλούς κλάδους ταυτόχρονα, ενώ θα έπρεπε να εστιάζουν 

σε έναν μόνο κλάδο τη φορά, έτσι ώστε να εξεταστεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη 

και η οικονομική απόδοση μέσα στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου κλάδου. 

Δεύτερον, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ως μοναδικό τρόπο μέτρησης της 

οικονομικής απόδοσης την κερδοφορία της επιχείρησης, που είναι άλλωστε και 

εύκολο να μετρηθεί, ενώ μια πολυδιάστατη μέτρηση θα είχε φέρει πιο ακριβή και 

ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Τρίτον, η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως όρος έχει 

δεχθεί ποικίλους ορισμούς, ερμηνείες και τρόπους μέτρησης. Επομένως, για να 

έχει η έρευνα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, η ακρίβεια των στοιχείων θα πρέπει να 

επιβεβαιωθεί με την ταυτόχρονη χρήση πολλών πηγών μέτρησης της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης.

Παρά τους παραπάνω λόγους αμφισβήτησης της αξιοπιστίας των ερευνών που 

έχουν γίνει αναφορικά με τη σχέση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και οικονομικής 

απόδοσης της εταιρίας, η διαμάχη συνεχίζεται εντονότερη από ποτέ. Οι Griffin και 

Mahon (1997) υποστηρίζουν ότι «ο αριθμός των ερευνητών που βρήκαν αρνητική
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σχέση είναι εντυπωσιακός» (σελ.6). Αντιθέτως, οι Roman et al. (1999) 

ισχυρίζονται ότι οι Griffin και Mahon απλώς υπερεκτιμούν τον αριθμό των ερευνών 

που οδήγησαν σε αρνητική σχέση μεταξύ των δύο παραμέτρων. Γράφουν ότι η 

υπερεκτίμηση αυτή οφείλεται εν μέρει στη λανθασμένη ερμηνεία των καταστάσεων 

όπου η εφαρμογή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έδειξε να αποτελεί αιτία κακής 

οικονομικής απόδοσης (και το αντίστροφο) και εν μέρει στο γεγονός ότι οι δύο 

συγγραφείς περιέλαβαν στην μελέτη τους έρευνες που δεν ευσταθούσαν 

μεθοδολογικά. Τέλος, δηλώνουν ότι η δική τους άποψη υπέρ της ύπαρξης θετικής 

σχέσης μεταξύ εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και οικονομικής απόδοσης της 

εταιρίας συνάδει με τα ευρήματα των πιο πρόσφατων ερευνών. Παραδόξως, οι 

Griffin και Mahon (1997) παραδέχονται ότι, αν και σημαντικός αριθμός 

συγγραφέων υποστηρίζουν την ύπαρξη αρνητικής σχέσης, η πλειοψηφία των 

ερευνητών έχει βρει θετική σχέση.

Η θετική συσχέτιση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και οικονομικής απόδοσης 

περιγράφεται από τους Pava και Krausz (1996) ως «το παράδοξο του κοινωνικού 

κόστους». Λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό κόστος της ενεργού ενασχόλησης 

με τα κοινά, θα περίμενε κανείς αρνητική παρά θετική σχέση μεταξύ εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και κερδοφορίας. Οι Burke και Logsdon (1996) προτείνουν τη 

«στρατηγική» εταιρική κοινωνική ευθύνη ως αντίδοτο για το οικονομικό κόστος της 

κοινωνικής δράσης. Προτείνουν δηλαδή την εφαρμογή πρακτικών εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης που να ενισχύουν τη βασική λειτουργία της εταιρίας, 

εξυπηρετώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τόσο τα οικονομικά όσο και τα κοινωνικά 

συμφέροντα της επιχείρησης.

Από την άλλη μεριά, οι Waddock και Graves (1997) υποστηρίζουν ότι η θετική 

σχέση μεταξύ των δύο παραμέτρων μπορεί να εξηγηθεί σύμφωνα με τη «θεωρία 

των περισσευούμενων πόρων» ή τη «θεωρία της καλής διοίκησης». Οι 

υποστηρικτές της πρώτης θεωρίας πιστεύουν ότι η καλή οικονομική απόδοση 

επιτρέπει στην επιχείρηση να επενδύσει μεγάλα κεφάλαια σε κοινωνικούς 

σκοπούς, οδηγώντας έτσι σε υψηλά επίπεδα κοινωνικής προσφοράς. Με άλλα 

λόγια, η εταιρία διαθέτει τον απαραίτητο προϋπολογισμό που της επιτρέπει να 

ξοδέψει χρήματα σε κοινωνικές δραστηριότητες. Επομένως, η ήδη υπάρχουσα
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οικονομική ευημερία της επιχείρησης οδηγεί στην εφαρμογή εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης.

Εξάλλου, οι υποστηρικτές της «θεωρίας της καλής διοίκησης» ισχυρίζονται ότι η 

εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να οριστεί απλώς ως καλή διοίκηση. Ένα καλό 

κοινωνικό πρόσωπο οδηγεί σε θετική αντιμετώπιση εκ μέρους του κοινού, 

οδηγώντας αυτομάτως σε υψηλή κερδοφορία. Επομένως, η άσκηση εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια ακόμη επιτυχημένη 

στρατηγική που εφαρμόζει ο ικανός manager σε αναζήτηση του μέγιστου κέρδους.

Οι δύο συγγραφείς ονομάζουν το φαινόμενο αυτό «ενάρετο κύκλο», όπου η υψηλή 

οικονομική απόδοση έχει ως αποτέλεσμα την έντονη κοινωνική δραστηριοποίηση 

και, αντίστοιχα, η έντονη κοινωνική δραστηριοποίηση οδηγεί σε υψηλότερη 

οικονομική απόδοση. Οι δύο συγγραφείς καταλήγουν ότι «εάν η θεωρία της καλής 

διοίκησης και ο ενάρετος κύκλος ισχύουν, τότε η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν 

αποτελεί απλώς μια επιπλέον εταιρική παροχή, αλλά ολόκληρο στυλ διοίκησης για 

καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα» (Waddock και Graves 1997 σελ.316).

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Haywood (1984) υποστηρίζει ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά αποτελεί σημαντικό 

πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση, ενώ η έλλειψη ευαισθησίας στις κοινωνικές 

ανάγκες μπορεί να επιφέρει αρνητικές από εμπορικής πλευράς συνέπειες. Από 

ιδεαλιστικής απόψεως, θα έλεγε κανείς ότι η εταιρική κοινωνική ενασχόληση θα 

έπρεπε να είναι κομμάτι της επιχειρησιακής στρατηγικής, όχι τόσο σε αναζήτηση 

θετικής δημοσιότητας, αλλά περισσότερο από επιθυμία της επιχείρησης να 

αποτελεί καλό και ευσυνείδητο πολίτη (Hackett 1987). Εντούτοις, η άμεση 

ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας και τις απαιτήσεις των συμμέτοχων δε 

παρέχει στην εταιρία μόνο ηθική ικανοποίηση και πληρότητα, αλλά αποφέρει και 

κέρδη (Haywood 1984, Burke και Logsdon 1996).

Όπως παραδέχονται οι Baskin et al. (1997), η εταιρική κοινωνική ευθύνη δε 

βασίζεται στον αλτρουισμό, καθώς τελικά αποβλέπει στο συμφέρον της εταιρίας. Η
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ένδειξη κοινωνικής ευαισθησίας εκ μέρους της επιχείρησης αποτελεί πάνω από 

όλα έξυπνη επιχειρηματική τακτική (Solomon και Hanson 1985, Luniak 1992- 

1993). Κατ’ αρχάς, η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να προσφέρει κυβερνητική 

υποστήριξη και νομική επιείκεια στην επιχείρηση. Οι Clutterbuck et al. (1992) 

εξηγούν ότι, ενώ στο παρελθόν η κοινωνική δράση επαφιόταν στην επιλογή του 

κάθε επιχειρηματία, τώρα πια οι νόμοι που αφορούν στη συμπεριφορά της 

εταιρίας έχουν γίνει πολύ αυστηρότεροι, περιορίζοντας συχνά την επιχειρηματική 

δράση. Ωστόσο, εάν οι επιχειρηματίες αναλαμβάνουν εθελοντικά ενέργειες 

κοινωνικής ευθύνης, οι νομοθέτες δε θα έχουν λόγο να θεσπίσουν ακόμη 

αυστηρότερους νόμους και κανονισμούς (Melrose-Woodman και Kverndal 1976). 

Επιπλέον, όταν μια εταιρία δημιουργεί δεσμούς φιλίας με την κυβέρνηση, είναι πιο 

εύκολο για τον επιχειρηματία να έχει λόγο στα δημόσια ζητήματα και γενικότερα 

στη δημόσια πολιτική (Judd 1989, Wilcox et al. 1998).

Επιπρόσθετα, επενδύοντας στην κοινωνική δράση, η επιχείρηση τελικά επενδύει 

στο ίδιο της το ανθρώπινο δυναμικό (Bauer και Aiman-Smith 1996, Turban και 

Greening 1997). Ο Miller (1998) παρουσιάζει στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η 

εκπαίδευση είναι η σημαντικότερη εταιρική φιλανθρωπική προσφορά. Όπως 

ισχυρίζεται, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη και οι εταιρίες συνειδητοποιούν όλο και 

περισσότερο το πλεονέκτημα που προσφέρει ένα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό 

έναντι του ανταγωνισμού. Όπως υποστηρίζουν οι Baskin et al. (1997), μια 

επιχείρηση που συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου της δημόσιας παιδείας, 

επενδύει στους μελλοντικούς της υπαλλήλους, εφόσον καλύτερη εκπαίδευση 

σημαίνει εργατικό δυναμικό με μεγαλύτερα προσόντα. Γενικότερα, η υιοθέτηση 

πρακτικών κοινωνικής ευθύνης δημιουργεί θετική εταιρική εικόνα που παρέχει 

στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αναπόφευκτα προσελκύει 

υπαλλήλους υψίστης ποιότητας (Moskowitz 1972, Davis 1973, Fombrun και 

Shanley 1990). Το υψηλό αυτό εργατικό δυναμικό προσφέρει διαρκές 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και συμβάλλει δυναμικά στην επιτυχία της εταιρίας 

(Jackson και Schuler 1990, Rynes 1991, Lado και Wilson 1994, Wright et al. 

1995). Επιπλέον, η θετική στάση του καταναλωτικού κοινού απέναντι στην 

επιχείρηση μπορεί να επηρεάσει θετικά και τη συμπεριφορά του προσωπικού 

(Baskin et al. 1997, Burke 1999). Οι εργαζόμενοι τείνουν να είναι πιο πιστοί σε
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κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις και συχνά αναλαμβάνουν οι ίδιοι εθελοντικά τις 

κοινωνικές δραστηριότητες που υποστηρίζει ο εργοδότης τους.

Τέλος, η δέσμευση για κοινωνική δράση ενισχύει την εικόνα της εταιρίας (Laberis 

1999). Σε περίπτωση κρίσης, η επιχείρηση που έχει προηγουμένως επιδείξει 

κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά πιθανότατα θα δεχθεί επιεικείς αντιδράσεις εκ 

μέρους του κοινού, γεγονός που μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες της 

καταστροφής (Mullen 1997, Coombs 2000). Πρέπει επίσης να σημειωθεί η 

εμπιστοσύνη που δείχνει το κοινό σε μια εταιρία με κοινωνική δράση (Ledingham 

και Bruning 2001). Οι σχέσεις βασίζονται στην εμπιστοσύνη και όταν οι 

καταναλωτές βλέπουν μια κοινωνικά ενεργό επιχείρηση αυξάνεται η εμπιστοσύνη 

τους προς αυτήν και συνεπώς η πιστότητά τους στα προϊόντα της. Στη σημερινή 

κοινωνία, όπου οι καταναλωτές έχουν άφθονες επιλογές και οι επιχειρήσεις έχουν 

να αντιμετωπίσουν ένα όλο και πιο απαιτητικό και νοήμον κοινό, το καλό εταιρικό 

κοινωνικό πρόσωπο παίζει ουσιώδη ρόλο, παρέχοντας στην επιχείρηση 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προσελκύοντας και πάνω από όλα διατηρώντας τους 

πελάτες (Roddick 1997, Miller 1998, Laberis 1999). Σε γενικές γραμμές, η 

κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά δημιουργεί θετική δημοσιότητα και κερδίζει την 

υποστήριξη του κοινού (Willmott και Flatters 1999). Όπως είπε κάποτε ο Αβραάμ 

Λίνκολν, «με την υποστήριξη του κοινού τίποτε δεν μπορεί να αποτύχει, χωρίς 

αυτήν τίποτε δεν μπορεί να πετύχει» (Hackett 1987 σελ.96).

Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Οι Mohr et al. (2001) αναφέρουν ότι στη σημερινή κοινωνία, όπου οι καταναλωτές 

κατανοούν όλο και περισσότερο τη δύναμη που έχουν πάνω στις επιχειρήσεις, η 

πίεση προς τις εταιρίες να συμπεριφέρονται με κοινωνική ευαισθησία είναι 

ασφυκτική. Από την άλλη μεριά, παραδέχονται ότι έχει γίνει ελάχιστη έρευνα πάνω 

στις πραγματικές επιθυμίες και απαιτήσεις του κοινού. Κατά συνέπεια, οι 

επιχειρήσεις δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα του τι θέλουν από αυτές οι καταναλωτές 

και επομένως συχνά δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους 

(Maignan και Ferrell 2001, Mohr et al. 2001).
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Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες που εξετάζουν την πρόθεση των καταναλωτών να 

υποστηρίξουν τις υπεύθυνες εταιρίες και αντίστοιχα να τιμωρήσουν τις ανεύθυνες 

είναι ελάχιστες και επομένως δε δίνουν ολοκληρωμένα αποτελέσματα, σε όλες 

διαφαίνεται η κοινωνική ευαισθησία του κοινού και η επιθυμία του για 

υπευθυνότητα και ενδιαφέρον εκ μέρους των εταιριών (Maignan 2001). Τα 

ευρήματα δείχνουν ότι οι καταναλωτές θα επέλεγαν να αγοράσουν αγαθά από 

υπεύθυνες παρά από ανεύθυνες ή αδιάφορες επιχειρήσεις, ακόμη κι αν έπρεπε να 

πληρώσουν υψηλότερη τιμή (Ross et al. 1990-1991, Smith και Alcorn 1991, Ross 

etal. 1992, Owen και Scherer 1993, Gildea 1994-1995, Creyer και Ross 1996).

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι καταναλωτές αναφέρουν απλώς προθυμία να 

ανταμείψουν τις υπεύθυνες εταιρίες δε σημαίνει απαραίτητα ότι η εταιρική 

κοινωνική ευθύνη επηρεάζει πραγματικά την αγοραστική συμπεριφορά του κοινού 

(Mohr et al. 2001). Δεν έχει γίνει έρευνα που να συνδέει τη στάση του κοινού όσον 

αφορά στην εταιρική κοινωνική ευθύνη με την πραγματική του αγοραστική 

συμπεριφορά (Paul et al. 1997, Maignan 2001). Επομένως, μπορεί οι 

καταναλωτές να βεβαιώνουν ότι ενδιαφέρονται για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, 

ενώ οι αγοραστικές τους αποφάσεις να μην επηρεάζονται από την υπεύθυνη ή 

ανεύθυνη συμπεριφορά των εταιριών. Ο κυριότερος λόγος για το χάσμα αυτό 

μεταξύ της πρόθεσης που αναφέρει το κοινό όταν ερωτάται και της συμπεριφοράς 

του στην πραγματικότητα φαίνεται να είναι η επιθυμία του ερωτώμενου να 

απαντήσει κατά τρόπο κοινωνικά αποδεκτό και υπεύθυνο. Με άλλα λόγια, συχνά 

οι ερωτώμενοι στις έρευνες προσαρμόζουν ανάλογα την πραγματική τους άποψη 

σε μια προσπάθεια να φανούν ευαισθητοποιημένοι και συνειδητοποιημένοι, τόσο 

στον ερωτώντα, όσο και στον ίδιο τους τον εαυτό (Rossi et al. 1983, Cohen et al. 

1993, Mohr et al. 2001). Ένας άλλος σημαντικός λόγος μπορεί να είναι η ελλιπής 

πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τις ενέργειες κοινωνικής ευθύνης των 

επιχειρήσεων. Η επιχείρηση που αναλαμβάνει κοινωνική δράση θα πρέπει να 

δημοσιοποιεί τις ενέργειές της ώστε να πληροφορούνται σχετικά οι καταναλωτές. 

Μόνο μέσα από τη γνωστοποίηση μπορεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη μιας 

επιχείρησης να επηρεάσει την αγοραστική συμπεριφορά του κοινού και να 

ενισχύσει τις πωλήσεις της εταιρίας (Mohr et al. 2001). Τέλος, η αξία της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης ως εργαλείου του marketing είναι μάλλον αβέβαιη, καθώς δε
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γνωρίζουμε τι ακριβώς αντιλαμβάνεται το ίδιο το κοινό ως κοινωνικά υπεύθυνη 

εταιρική συμπεριφορά (Maignan 2001).

Κατά συνέπεια, οι συγγραφείς θεωρούν ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να 

καταγραφεί η αγοραστική συμπεριφορά του κοινού και να εξεταστεί εάν 

πραγματικά επηρεάζεται από την εταιρική κοινωνική ευθύνη (Paul et at. 1997, 

Maignan 2001). Παρά τους παραπάνω λόγους αμφισβήτησης της σχέσης που 

μπορεί να έχει η εταιρική κοινωνική ευθύνη με τις αγοραστικές αποφάσεις των 

καταναλωτών, υπάρχουν στοιχεία που προκαλούν ενδιαφέρον και που ωθούν σε 

περαιτέρω μελέτη του ζητήματος. Οι Mohr et at. (2001) αναφέρουν την επιτυχία 

του βιβλίου Shopping for a Better World που δημοσιεύτηκε το 1994 στις Η.Π.Α. 

από το Συμβούλιο Οικονομικών Προτεραιοτήτων και που βαθμολογεί μεγάλες 

επιχειρήσεις σύμφωνα με οκτώ παράγοντες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μέχρι 

σήμερα οι πωλήσεις ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο αντίτυπα, γεγονός που 

καταμαρτυρεί την επιθυμία του αμερικανικού κοινού να πληροφορηθεί σχετικά με 

την κοινωνικά υπεύθυνη δράση των εταιριών. Επιπλέον, ο Scherreik (2000) 

αναφέρει πως τη στιγμή της συγγραφής του βιβλίου του υπολογιζόταν ότι 2,16 

τρισεκατομμύρια δολάρια είχαν επενδυθεί σε κεφάλαια κοινωνικής ευθύνης στις 

Η.Π.Α., μια αύξηση της τάξεως του 82 τοις εκατό μεταξύ 1997 και 1999.

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει σωρευτεί άφθονη βιβλιογραφία και έχει γίνει πολλή 

έρευνα πάνω στην έννοια και την εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Σημαντικός αριθμός συγγραφέων που έχουν ασχοληθεί με το θέμα πιστεύουν 

ακράδαντα ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί επιχειρησιακή πρακτική 

ζωτικής σημασίας, επιχειρηματικό εργαλείο που θα έπρεπε να ενσωματωθεί στην 

επιχειρησιακή στρατηγική κάθε εταιρίας. Σύμφωνα με αυτούς, η υπεύθυνη 

κοινωνική συμπεριφορά παρέχει στην επιχείρηση σημαντικά πλεονεκτήματα και 

είναι απαραίτητη για την ίδια την επιβίωσή της. Από την άλλη μεριά, τέτοιου είδους 

επιχειρήματα έχουν δεχθεί έντονη κριτική από εκείνους που θεωρούν το κέρδος τη 

μοναδική ευθύνη της επιχείρησης, απορρίπτοντας οποιαδήποτε περαιτέρω 

κοινωνική υποχρέωση.
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Ωστόσο, η ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας επί του θέματος οδήγησε 

στο συμπέρασμα ότι η έννοια και η πρακτική της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

έχουν εξεταστεί σε ένα αρκετά περιορισμένο γεωγραφικά, και επομένως και 

πολιτισμικά, πλαίσιο. Τα διαθέσιμα στοιχεία περιγράφουν τις συνθήκες που 

επικρατούν κυρίως στη Βόρεια Αμερική και σε μικρότερο βαθμό στη Βρετανία και 

σε κάποιες άλλες εξίσου οικονομικά αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Η Carroll 

(1999) βεβαιώνει ότι τα περισσότερα επίσημα συγγράμματα πάνω στο θέμα της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προέρχονται από τις Η.Π.Α., όπου τα τελευταία 50 

χρόνια έχει σωρευτεί μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας. Ο Maignan (2001) 

υποστηρίζει ότι η ίδια η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης παρουσιάστηκε 

για πρώτη φορά στις Η.Π.Α. και ότι η περισσότερη εμπειρική έρευνα πάνω στο 

θέμα έχει γίνει στο βορειοαμερικανικό επιχειρηματικό χώρο.

Αντιθέτως, η διερεύνηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε χώρες με λιγότερο 

αναπτυγμένη οικονομία και του βαθμού στον οποίο υπάρχει η απαίτηση για 

εταιρική κοινωνική ευθύνη σε πολιτισμικά περιβάλλοντα όπου η

επιχειρηματικότητα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο είναι εξαιρετικά σπάνια και 

έχει μόλις πρόσφατα κάνει την εμφάνισή της (π.χ. Zalka et al. 1997, Ang και Leong 

2000, Maignan και Ferrell 2000, Quazi και O’Brien 2000, Maignan 2001, 

Singhapakdi et al. 2001).

To 2000, έπειτα από σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εταιρία MORI 

διενήργησε έρευνα σε 12 κράτη - μέλη της Ε.Ε., μελετώντας την παρούσα 

αντίληψη της έννοιας και της πρακτικής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε αυτές 

τις χώρες (http://www.csreurope.org/csr_europe/databank/databankframes.htm). 

Αρχικά, η Ελλάδα είχε συμπεριληφθεί στη μελέτη, αλλά τα στοιχεία που 

παρουσιάσθηκαν θεωρήθηκαν αναξιόπιστα και ανακριβή και έτσι δε 

δημοσιεύθηκαν ποτέ.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί καινοτομία στην Ελλάδα. Έκανε την 

επίσημη εμφάνισή της για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2000 με τη δημιουργία του 

Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Το Δίκτυο είναι το μόνο επίσημο 

ελληνικό σωματείο που σχετίζεται με την εταιρική κοινοονική ευθύνη.
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Δημιουργήθηκε αρχικά από τρεις ελληνικούς συνεταιρισμούς, δέκα ελληνικές 

επιχειρήσεις και έντεκα πολυεθνικές εταιρίες με θυγατρικές στην Ελλάδα. Κατά τη 

σύσταση του Δικτύου, οι 22 αυτές εταιρίες ήταν οι μοναδικές επιχειρήσεις της 

ελληνικής αγοράς που διέθεταν επίσημη και καταγεγραμμένη πολιτική εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης. Σήμερα πλέον το Δίκτυο αριθμεί 67 επιχειρήσεις. Ο κ. 

Δανυλάτος, διοικητικό στέλεχος του Δικτύου, δήλωσε ανεπιφύλακτα ότι στην 

Ελλάδα απουσιάζει παντελώς βιβλιογραφία γύρω από το ζήτημα της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης. Εξήγησε ακόμη ότι, εξαιτίας της αποτυχημένης προσπάθειας 

της εταιρίας MORI να παρουσιάσει αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με το πώς 

αντιλαμβάνεται ο Έλληνας καταναλωτής τις κοινωνικές υποχρεώσεις των 

επιχειρήσεων, το Δίκτυο διενήργησε δική του έρευνα το καλοκαίρι του 2000 και 

δημοσίευσε τα αποτελέσματα στα τέλη της ίδιας χρονιάς.

Υπό τις συνθήκες αυτές και δεδομένης της απουσίας εκτενέστερης έρευνας πάνω 

στο θέμα, η εργασία αυτή εξετάζει την εταιρική κοινωνική ευθύνη στην Ελλάδα και 

κάνει τη σύγκριση μεταξύ της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και της ελληνικής 

αντίληψης περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ελπίζουμε ότι η παρούσα μελέτη 

μπορεί να συμβάλει στη σχετική βιβλιογραφία παρέχοντας μια διαφορετική άποψη 

πάνω στο θέμα. Επιπλέον, τα ευρήματα και τα συμπεράσματα θα μπορούσαν να 

αποδειχθούν χρήσιμα για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, πληροφορώντας 

τους επιχειρηματίες σχετικά με τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού και δίνοντας 

κάποιες απαντήσεις στο ερώτημα εάν θα έπρεπε τελικά οι ελληνικές επιχειρήσεις 

να υιοθετήσουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη.
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία αυτή επιχειρεί να εξετάσει τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

για την ελληνική επιχείρηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της εργασίας είναι οι εξής:

> Να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις πιστεύουν ότι 

έχουν μια κοινωνική, πέρα από την καθαρά οικονομική, υποχρέωση

> Να ερευνηθούν τα κίνητρα της ελληνικής επιχείρησης που αποφασίζει να 

υιοθετήσει πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

> Να ερευνηθούν τα πιθανά οφέλη για την ελληνική επιχείρηση που 

εφαρμόζει πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

> Να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο το ελληνικό κοινό απαιτεί από τις 

επιχειρήσεις μια κοινωνικά ευαισθητοποιημένη συμπεριφορά

> Να ερευνηθεί το μέλλον της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥ

Για τους σκοπούς της εργασίας αυτής διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα που 

επιλέχθηκε ως η πιο κατάλληλη στρατηγική, καθώς έπρεπε να μελετηθεί μια 

συγκεκριμένη κατάσταση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή: η παρούσα 

αντίληψη γύρω από το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον ελλαδικό 

χώρο. Επιπλέον, για να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν, κρίθηκε απαραίτητη η 

διενέργεια εμπειρικής έρευνας (Denscombe 1998).

Όσον αφορά στη μέθοδο, ακολουθήθηκε ποιοτική έρευνα μέσω προσωπικών 

συνεντεύξεων. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε ποιοτική έρευνα ήταν το γεγονός 

ότι το θέμα που εξετάζει η εργασία δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενης 

έρευνας. Επομένως, η εργασία είχε ως στόχο να διερευνήσει και να αναδείξει 

άγνωστα δεδομένα και όχι να επαληθεύσει ή να καταρρίψει κάποια προηγούμενη 

θεωρία. Πρωταρχική μάλιστα επιθυμία ήταν όχι μόνο να περιγράφει η παρούσα 

κατάσταση, αλλά να βρεθούν και τα βαθύτερά της αίτια (Saunders et at. 2000). Η 

εργασία αυτή αποτελεί κοινωνική έρευνα και σκοπό είχε την αποκάλυψη της 

αλήθειας που κρύβεται πίσω από το εμφανές και το ευνόητο. Όπως αναφέρει η 

Punch (1998), «τα ποιοτικά στοιχεία είναι συχνά ελκυστικά για τους ερευνητές που 

επιθυμούν να αιχμαλωτίσουν απευθείας τα βιώματα των ανθρώπων» (σελ.61).

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι προσωπικές συνεντεύξεις θεωρήθηκαν ως το 

αποτελεσματικότερο εργαλείο συλλογής στοιχείων. Η επιλογή ήταν μεταξύ της 

συλλογής γενικών και επιφανειακών πληροφοριών από μεγάλο αριθμό ατόμων και 

της συλλογής περισσότερο λεπτομερών πληροφοριών από περιορισμένο αριθμό 

ατόμων. Ωστόσο, θεωρήθηκε ότι οι σκοποί της εργασίας θα εξυπηρετούνταν 

καλύτερα μέσω της συλλογής υλικού που να δίνει μια σε βάθος εικόνα του 

ζητήματος, ακόμη κι αν οι πληροφορίες προέρχονταν από σχετικά μικρό δείγμα 

(Denscombe 1998). Οι συνεντεύξεις είναι ένας πολύ καλός τρόπος προσέγγισης 

και κατανόησης των πραγματικών αντιλήψεων των ανθρώπων (Punch 1998).

Οι συνεντεύξεις ήταν διερευνητικής φύσεως και οι ερωτήσεις στηρίχθηκαν στους 

πέντε επιμέρους στόχους της εργασίας (παράρτημα Α). Παρόλο που υπήρχε μια 

βασική δομή ώστε να καλυφθούν τα κύρια θέματα, η συνέντευξη έδινε την ευκαιρία
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στον κάθε ερωτώμενο να μιλήσει ελεύθερα και για άλλα θέματα που τον 

ενδιαφέρουν και τον απασχολούν. Κατά συνέπεια, η πορεία της συζήτησης ήταν 

ανοικτή και ευέλικτη και δόθηκαν επιπλέον, εξίσου σημαντικές πληροφορίες 

(Denscooibe 1998, Bell 1999). Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά τους 

μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2004. Κάθε συνέντευξη διήρκεσε περίπου μισή ώρα. 

Όλες οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν σε κασέτα και στη συνέχεια 

απομαγνητοφωνήθηκαν, εκτός από μία κατά τη διάρκεια της οποίας κρατήθηκαν 

γραπτές σημειώσεις (παράρτημα Β).

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

Τα άτομα που αποτέλεσαν το δείγμα επιλέχθηκαν για τις πολύτιμες γνώσεις τους 

πάνω στο ζήτημα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα και για τη θέση 

που καθένας τους κατέχει. Σκοπός της έρευνας δεν ήταν να εξαχθούν 

συμπεράσματα που να μπορούν να γενικευθούν, αλλά να εξεταστούν λεπτομερώς 

οι συγκεκριμένες παράμετροι του ζητήματος. Επομένως, δε δόθηκε έμφαση τόσο 

στην επιλογή ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος, αλλά περισσότερο στην επιλογή 

κάποιων από τους παράγοντες - κλειδιά στο χώρο (Denscombe 1998).

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

είναι το μοναδικό επίσημο ελληνικό σωματείο που ασχολείται με το θέμα της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Έτσι, η πρώτη συνέντευξη ήταν με τον κ. Δανυλάτο, 

διοικητικό στέλεχος του Δικτύου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Στη συνέχεια, ακολούθησε 

συνέντευξη με τον κ. Αναλυτή, Πρόεδρο του Δικτύου και Γενικό Διευθυντή 

Ανθρωπίνων Πόρων της Εταιρίας Τσιμέντου Τιτάν Α.Ε., μιας από τις ελληνικές 

εταιρίες - μέλη του Δικτύου η οποία διαθέτει επίσημο πρόγραμμα εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης.

Σε αντιστάθμισμα των ευρημάτων που συλλέχθηκαν από τις δύο πρώτες 

συνεντεύξεις, αποφασίστηκε να γίνουν συνεντεύξεις και με εταιρίες που δε 

διέθεταν επίσημη πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και οι οποίες μπορεί να 

μην ήταν κοινωνικά υπεύθυνες, όπως αυτό ορίζεται στη βιβλιογραφία. Αυτή η 

δεύτερη σειρά συνεντεύξεων είχε ως στόχο να δώσει μια διαφορετική άποψη της
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κατάστασης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον ελλαδικό χώρο, την άποψη 

ανθρώπων που δεν έχουν αναλάβει κάποια επίσημη δέσμευση για κοινωνική 

δράση. Μια συνέντευξη έγινε με το Διευθυντή Marketing της εταιρίας Γεώργιος Π. 

Αλεξανδρής Α.Ε., εταιρίας που κατασκευάζει βιομηχανικούς ιμάντες, με θυγατρικές 

εταιρίες σε αρκετές χώρες των Βαλκανίων. Η δεύτερη συνέντευξη έγινε με το 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΖΑΝΑΕ, εταιρίας καταναλωτικών αγαθών, με εξαγωγές 

σε όλο τον κόσμο. Η τρίτη συνέντευξη ήταν με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της 

Colora Α.Ε., της μεγαλύτερης εταιρίας βαφών υφασμάτων στη Βόρεια Ελλάδα και 

τα Βαλκάνια.

Τέλος, έγινε και μια συνέντευξη με τον κ. Κουρή, (τον εκλιπόντα Πρόεδρο του 

Ινστιτούτου Καταναλωτή), ώστε να συμπεριληφθεί, έστω και μερικώς, η άποψη 

των ίδιων των Ελλήνων καταναλωτών.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δε δόθηκε έμφαση στην επιλογή ενός 

αντιπροσωπευτικού δείγματος. Αντιθέτως, η έρευνα στράφηκε περισσότερο προς 

την άποψη ανθρώπων που κατέχουν θέσεις - κλειδιά στον ελληνικό επιχειρηματικό 

χώρο. Παρόλ’ αυτά, συμπεριλαμβάνοντας τρεις διαφορετικές όψεις του ζητήματος 

της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα, αποκτήθηκε μια αρκετά 

ολοκληρωμένη άποψη πάνω στο θέμα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο κύριος στόχος της ποιοτικής έρευνας είναι η μετατροπή και η ερμηνεία των 

στοιχείων, ώστε να καθοριστεί και να κατανοηθεί η πολυπλοκότητα της κοινωνίας 

(Coffey και Atkinson 1996). Στο πλαίσιο αυτό, η θεωρία γεννάται βάσει των 

ευρημάτων (Punch 1998). Η εργασία αυτή ακολούθησε τη μέθοδο των Miles και 

Huberman (1994) για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν μέσω των συνεντεύξεων. Το πρώτο στάδιο ήταν η αποσαφήνιση 

των στοιχείων, κατά το οποίο παραμερίστηκαν οι άχρηστες πληροφορίες, ενώ τα 

πολύτιμα στοιχεία ομαδοποιήθηκαν σε ενότητες προς ανάλυση. Το δεύτερο στάδιο 

ήταν η εξέταση κάθε ενότητας, ώστε να εντοπιστούν σχέσεις, κανόνες και 

ασυμφωνίες. Στο τρίτο στάδιο, σχηματίστηκαν υποθέσεις βάσει των κύριων
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θεμάτων που αποκάλυψαν τα στοιχεία. Τέλος, εξήχθησαν συμπεράσματα πάντοτε 

σε συνάρτηση με τις ήδη υπάρχουσες θεωρίες της σχετικής βιβλιογραφίας.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η εργασία αυτή αναγνωρίζει τον κίνδυνο έλλειψης αξιοπιστίας που εμπεριέχει η 

ποιοτική έρευνα. Η αξιοπιστία μετρά το βαθμό στο οποίο τα ίδια συμπεράσματα 

θα μπορούσαν να εξαχθούν εάν ένας άλλος ερευνητής επιχειρούσε να ερευνήσει 

το ίδιο θέμα (Denscombe 1998). Ο τρόπος σκέψης σύμφωνα με τον οποίο 

κατέληξε η εργασία σε ορισμένα συμπεράσματα έχει καταγραφεί με τη μεγαλύτερη 

δυνατή σαφήνεια, ώστε τα αποτελέσματα να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα 

(Punch 1998). Η διαδικασία της έρευνας έχει καταγραφεί με λεπτομέρεια, 

παρέχοντας έτσι μια αναλυτική περιγραφή του πώς λήφθηκαν οι διάφορες 

αποφάσεις κατά τη διάρκεια της μελέτης, και επιτρέποντας στον αναγνώστη να 

παρακολουθήσει τον ειρμό της σκέψης του ερευνητή (Denscombe 1998).

Ένας άλλος πιθανός περιορισμός στην ποιοτική έρευνα είναι η έλλειψη 

εγκυρότητας των ευρημάτων, καθώς ο ερευνητής μπορεί να επηρεάσει άθελά του 

τα στοιχεία με την προσωπική του ανάμειξη στη διαδικασία της έρευνας 

(Denscombe 1998). «Η εγκυρότητα έχει να κάνει με το εάν οι μέθοδοι, οι 

προσεγγίσεις και οι τεχνικές σου έχουν σχέση ή μετρούν πραγματικά τα θέματα 

που μελετάς» (Blaxter et al. 1996 σελ.200). Πρέπει να σημειωθεί ότι ολόκληρη η 

έρευνα μπορεί να επηρεαστεί από τις προσωπικές αξίες και πεποιθήσεις του 

ερευνητή. Η ποιοτική έρευνα είναι αναπόφευκτα δεμένη με τον ίδιο τον ερευνητή. 

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ο ερευνητής σίγουρα επηρεάζονται από 

την προσωπικότητά του. Επομένως, πρέπει ο ερευνητής να αναγνωρίσει τις τυχόν 

προκαταλήψεις και προδιαθέσεις του. Παρόλ’ αυτά, έχει γίνει συνειδητή 

προσπάθεια να κρατηθεί αυτή η εργασία όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική και 

ανεπηρέαστη από προσωπικές στάσεις και απόψεις.

Τέλος, υπάρχει ο κίνδυνος της «αντιδραστικότητας», αυτό που ο Borg (1981) 

ονομάζει «επίδραση της απάντησης». Με άλλα λόγια, στη διάρκεια μιας 

προσωπικής συνέντευξης οι ερωτώμενοι τείνουν να δίνουν απαντήσεις σύμφωνα

με αυτό που πιστεύουν ότι θέλει ο ερευνητής να ακούσει, αλλάζοντας έτσι τις
26
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αληθινές τους αντιλήψεις. Ωστόσο, η Denscombe (1998) διαφωνεί λέγοντας ότι «η 

επαφή πρόσωπο με πρόσωπο παρέχει έναν άμεσο τρόπο επικύρωσης των 

στοιχείων» ακριβώς επειδή «ο ερευνητής μπορεί να διαισθανθεί εάν του δίνονται 

ψευδείς πληροφορίες» (σελ.8).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η επιλογή να διενεργηθεί ποιοτική έρευνα αποδείχθηκε σωστή απόφαση. Το 

ζήτημα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι πολύ ευαίσθητο και είναι λογικό 

κάθε επιχειρηματίας να θέλει να δώσει την καλύτερη δυνατή εντύπωση για την 

εταιρία του. Όλοι οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις δήλωσαν ότι 

η εταιρία τους είναι κοινωνικά υπεύθυνη και ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη 

συμπεριλαμβάνεται στην επιχειρησιακή στρατηγική. Ωστόσο, η ευέλικτη δομή των 

συνεντεύξεων επέτρεψε σε ορισμένους να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη 

επί του θέματος, να εκφράσουν τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει η διοίκηση 

και να αποκαλύψουν ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι πάντοτε εφικτή για 

την επιχείρηση, όχι λόγω κακής πρόθεσης, αλλά εξαιτίας των συγκεκριμένων 

συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργούν οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Κατά συνέπεια, η εις βάθος φύση των συνεντεύξεων επέτρεψε στην έρευνα να 

φτάσει στον πυρήνα της κατάστασης και να αποκαλύψει τις πραγματικές 

αντιλήψεις των επιχειρηματιών, ενώ μια πιο επιφανειακή εξέταση του ελληνικού 

επιχειρηματικού κόσμου και της άποψης περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα 

μπορούσε να είχε δώσει γρήγορες και αβασάνιστες απαντήσεις. Επομένως, 

ποσοτικές μέθοδοι συλλογής στοιχείων απορρίφθηκαν καθώς δε θα διευκόλυναν 

την εις βάθος διερεύνηση του θέματος. Η Punch (1998) αναφέρει ότι «η ποσοτική 

έρευνα επιτρέπει άμεσα στον ερευνητή να εντοπίσει σχέσεις μεταξύ των 

παραμέτρων, αλλά συχνά χωλαίνει στη διερεύνηση των αιτιών αυτών των 

σχέσεων» (σελ.247).

Επιπλέον, οι προσωπικές συνεντεύξεις προσέφεραν τη βεβαιότητα ότι οι 

απαντήσεις ήταν αληθινές. Η Bell (1999) ισχυρίζεται ότι «ο τρόπος με τον οποίο 

δίνεται η απάντηση (ο τόνος της φωνής, οι εκφράσεις του προσώπου, ο δισταγμός
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κ.λττ.) παρέχει πληροφορίες που μια γραπτή απάντηση δε θα αποκάλυπτε ποτέ» 

(σελ.135). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενισχύθηκε η εγκυρότητα των ευρημάτων.

Μέσα από τις συνεντεύξεις έγινε αντιληπτό ότι η έννοια της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό στάδιο στην Ελλάδα. Εάν η ίδια έρευνα 

γινόταν ξανά μετά από μερικά χρόνια, τα αποτελέσματα μπορεί να ήταν 

διαφορετικά, εάν στο μεταξύ είχαν λάβει χώρα σημαντικές εξελίξεις και αλλαγές 

αναφορικά με τη στάση του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου απέναντι στο 

ζήτημα. Αυτό βεβαίως δεν εξουδετερώνει την αξιοπιστία των συμπερασμάτων της 

παρούσας εργασίας, απλώς αποδεικνύει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη στην 

Ελλάδα βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης. Θα χρειασθεί αρκετός καιρός και 

πολλές προσπάθειες έως ότου αποφασίσει η ελληνική επιχείρηση τι στάση να 

κρατήσει σχετικά με το θέμα.
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Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας. Η περιγραφή των 

ευρημάτων ακολουθεί τη δομή των ερωτήσεων των συνεντεύξεων. Πιο 

συγκεκριμένα, κάθε υποενότητα αντιστοιχεί σε κάθε θέμα που καλύφθηκε στη 

διάρκεια των έξι συνεντεύξεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Το δείγμα

0 κ. Δανυλάτος, διοικητικό στέλεχος του Δικτύου για την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών

Δείγμα 1. Δ1.

0 κ. Αναλυτής, Πρόεδρος του Δικτύου για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη και Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων 
Πόρων της Εταιρίας Τσιμέντου Τιτάν Α.Ε.

Δείγμα 2. Δ2.

0 Διευθυντής Marketing της εταιρίας Γεώργιος Π. Αλεξανδρής 
Α.Ε.

Δείγμα 3. Δ3.

0 Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ΖΑΝΑΕ Δείγμα 4. Δ4.

0 Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Colors Α.Ε. Δείγμα 5. Δ5.

0 κ. Κουρής (εκλιπών Πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή) Δείγμα 6. Δ6.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΕΝΑΣ ΟΡΟΣ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ

Οι Δ1, 2 και 6 φάνηκαν εξοικειωμένοι με τον όρο εταιρική κοινωνική ευθύνη. Οι Δ3, 

4 και 5 δεν είχαν ξανακούσει τον όρο. Ωστόσο, όταν τους έγινε σύντομη 

επεξήγηση του όρου σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αναγνώρισαν την έννοια, 

παρόλο που δεν ήξεραν τη συγκεκριμένη ονομασία «εταιρική κοινωνική ευθύνη».

Ο Δ1 υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος και κοινά αποδεκτός 

ορισμός της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Έπειτα αναφέρθηκε στο SA 8000, 

πιστοποίηση που δίδεται σε επιχειρήσεις που μπορούν να αποδείξουν ότι 

διαθέτουν υψηλά στάνταρ εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ωστόσο, εξήγησε ότι η 

πιστοποίηση αυτή δεν έχει ακόμη καθιερωθεί ευρέως. Αναφέρθηκε επίσης στη 

δυσκολία που αντιμετωπίζει το Δίκτυο σχετικά με το ποιες εταιρίες θα πρέπει να 

δεχθεί ως μέλη και ποιες θα πρέπει να απορρίψει, εφόσον δεν υπάρχει ένα
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συγκεκριμένο μέτρο υπολογισμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κάθε 

επιχείρησης.

Ο Δ2 ισχυρίστηκε ότι, ενώ στο παρελθόν την εταιρία απασχολούσε κυρίως το 

κέρδος, σήμερα η επιχειρηματική κοινότητα κυριαρχείται από την έννοια της 

κοινωνίας.

«Οι εταιρίες είναι μέρη, μέλη ενός κοινωνικού γίγνεσθαι. Άρα δεν 

μπορείς να πεις ότι εμένα ο ρόλος μου είναι το κέρδος, όπως έλεγε 

παλιά ιδιαίτερα η καπιταλιστική αντίληψη, και αδιαφορώ για την 

κοινωνία. Ουσιαστικά εάν οι εταιρίες θέλουν να μην είναι εχθροί της 

κοινωνίας, πρέπει να είναι φίλοι της κοινωνίας.» (Δ2, σειρά 10)

Σύμφωνα με τον Δ3, η επιχείρηση προσφέρει πολλά στην κοινωνία μέσω απλώς 

και μόνο της ύπαρξής της, ακόμη κι αν η διοίκηση δεν επιθυμεί να φέρεται με 

κοινωνική ευθύνη ή αν μοναδικός σκοπός της επιχείρησης είναι το κέρδος.

«Η μείωση της ανεργίας, η προσφορά θέσεων εργασίας, και αυτό 

είναι μια μορφή πρωτογενούς κοινωνικής ευθύνης.» (Δ3, σειρά 20)

Ο Δ4 εστίασε αποκλειστικά στην ευθύνη που έχει η εταιρία προς το προσωπικό 

της, ενώ ο Δ5 προσέγγισε την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από μια 

πιο ευρεία άποψη:

«Η επιχείρηση έχει ευθύνη απέναντι στο προσωπικό της, απέναντι 

στη γειτονιά της, την κοινότητα μέσα στην οποία λειτουργεί, και 

βεβαίως απέναντι στο περιβάλλον.» (Δ5, σειρά 1)

Ο Δ6 υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να δίνουν πίσω στην κοινωνία 

τμήμα των κερδών τους. Ωστόσο, φάνηκε να δυσανασχετεί με το γεγονός ότι οι 

περισσότερες επιχειρήσεις περιορίζουν την κοινωνική τους δράση σε πολιτιστικές 

εκδηλώσεις.
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«Πιστεύω ότι η επιχείρηση οφείλει να δίνει λεφτά εκεί από όπου 

κυρίως τα κέρδισε. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι μόνο 

χορηγίες που οι επιχειρηματίες εκμεταλλεύονται σαν διαφημιστικές 

καμπανιές. Υπάρχει ανάγκη για μια βαθύτερη αντίληψη.» (Δ6, σειρά 

32)

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ΩΘΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ;

Οι Δ1 και 2 θεώρησαν ότι ο πρώτιστος λόγος για ανάληψη υπεύθυνης κοινωνικής 

δράσης είναι το αίσθημα υποχρέωσης της επιχείρησης να αντισταθμίσει και να 

αποζημιώσει για τη συγκέντρωση δύναμης στα χέρια των λίγων προνομιούχων, 

φαινόμενο που έχει οξυνθεί ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια εξαιτίας της 

παγκοσμιοποίησης.

Επιπλέον, ο Δ2 είδε την εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως πράξη 

ιδεαλισμού εκ μέρους των επιχειρήσεων. Ο Δ3 ανέφερε επίσης τον ιδεαλισμό ως 

κίνητρο, αλλά τον συνδύασε με την αναζήτηση του κέρδους:

«Πιστεύω ότι είναι δίκαιο όταν η επιχείρηση προσφέρει κάτι στην 

κοινωνία για να λάβει κάτι ως αντάλλαγμα.» (Δ3, σειρά 252)

Ο Δ6 μίλησε για τις ενοχές που πιθανόν νιώθουν οι ιδιοκτήτες και οι πίθτ^θΓ των 

μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Εξήγησε ότι πριν από 25 ή 30 χρόνια αυτές οι 

επιχειρήσεις είτε δεν υπήρχαν είτε ήταν ακόμη πολύ μικρές και ότι η εξέλιξή τους 

σε μεγάλους και εύρωστους οικονομικά οργανισμούς επιτεύχθηκε πολλές φορές 

με ανήθικα μέσα, συνήθως εις βάρος των καταναλωτών και γενικότερα της 

κοινωνίας.

«Σήμερα, ο διευθύνων σύμβουλος μιας μεγάλης ελληνικής 

επιχείρησης δεν μπορεί να κάνει ό, τι έκανε ο πατέρας του πριν από 

25 χρόνια, τις βρωμιές που αυτός μπορεί να διέπραξε. Γ/’ αυτό μιλάω 

για ενοχές. Οφείλουν να δώσουν πίσω στην κοινωνία αυτό που
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χρωστάνε. Πέρα από αυτά που τους παίρνει το κράτος υπό μορφή 

φορολογίας, που είναι το ελάχιστο.» (Δ6, σειρά 81)

Οι Δ4 και 5 όρισαν κατά βάση την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως εργαλείο του 

marketing, ένα τέχνασμα για δημιουργία καλής φήμης, μια στρατηγική που 

εφαρμόζουν οι εταιρίες ώστε να κερδίσουν δημοσιότητα.

«Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το στοιχείο αυτό του 

ανθρώπου, που είναι στη φύση του ανθρώπου, να θέλει να βοηθήσει, 

να προσπαθήσει για το καλύτερο για τους συνανθρώπους του. Αλλά 

νομίζω στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι κόλπο του marketing.» (Δ5, 

σειρά 153)

Επιπρόσθετα, ο Δ5 παραδέχθηκε ότι, με την υιοθέτηση ενός υπεύθυνου τρόπου 

κοινωνικής συμπεριφοράς, η εταιρία του προσπαθεί να αποφύγει πιθανές 

συγκρούσεις με την κοινότητα και το νόμο.

Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ;

Ο Δ2, μιλώντας για την εταιρία στην οποία εργάζεται, εξέφρασε την πεποίθηση ότι 

οι προσωπικότητες, οι παραδόσεις και η αίσθηση του καθήκοντος της οικογένειας 

που ίδρυσε την εταιρία Τιτάν ήταν οι κυρίαρχοι παράγοντες που δημιούργησαν 

έναν υπεύθυνο οργανισμό. Πρόσθεσε επίσης ότι τώρα η διοίκηση της εταιρίας 

αποτελείται από την τέταρτη γενιά;

«Όταν έχεις τέταρτη γενιά πια, απασχολείται όχι με το κερδίζω-χάνω 

άμεσα, αλλά ευρύτερα με το ρίζωμα της εταιρίας στην κοινωνία.»

(Δ2, σειρά 142)

Οι Δ3, 4 και 5 βεβαίωσαν ότι οι προσωπικές αντιλήψεις της διοίκησης αποτελούν 

καθοριστικό παράγοντα στο κατά πόσο η εταιρική κοινωνική ευθύνη θα 

συμπεριληφθεί στη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ;

Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΚΕΡΔΟΣ;

Ο Δ1 εξήγησε ότι υπάρχει διαμάχη μεταξύ των επιχειρηματιών που πιστεύουν 

στην ευθύνη της εταιρίας απέναντι στην κοινωνία και εκείνων που απορρίπτουν 

οποιουδήποτε είδους εταιρική ευθύνη εκτός από τη δημιουργία κέρδους.

Ο Δ2 ισχυρίστηκε ότι η κοινωνία και το κέρδος συνδέονται άμεσα και ότι όσο πιο 

μεγάλη και ώριμη είναι η επιχείρηση, τόσο πιο αλληλένδετους βλέπει τους δύο 

αυτούς παράγοντες:

«Εταιρίες που έχουν μακροχρόνιους σχεδιασμούς, εταιρίες που δεν 

είναι για να βγάλουν λεφτά φέτος και να κλείσουν του χρόνου, τα δύο 

αυτά δεν τα διαχωρίζουν έτσι, διότι ξέρουν ότι μέσα σε μια διαδικασία 

μέλλοντος εάν διαχωριστούν θα είναι εις βάρος και των δύο.» (Δ2, 

σειρά 273)

Ο Δ3 υποστήριξε ότι το κέρδος αποτελεί τον πρωταρχικό λόγο ίδρυσης μια 

επιχείρησης. Δήλωσε επίσης:

«Μια απ’ τις βασικές κοινωνικές προσφορές μιας εταιρίας είναι το ίδιο 

το κέρδος.» (Δ3, σειρά 174)

Συνέχισε λέγοντας ότι αν λείπει το κέρδος τα υπόλοιπα δεν έχουν νόημα. Εξήγησε 

ότι η επιχείρηση που κάνει κέρδη πληρώνει και φόρους, που με τη σειρά τους 

εξασφαλίζουν πολλά αγαθά μέσα στην κοινωνία τα οποία οι άνθρωποι τείνουν να 

θεωρούν δεδομένα.

Ο Δ4 δήλωσε ότι το κέρδος αποτελεί πάντα την πρώτη προτεραιότητα, ό,τι κι αν 

ισχυρίζεται κάθε επιχειρηματίας.

«Θα μπορούσα να πω ότι η κοινωνία αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

Αυτό θα πουν οι 9 στους 10 γιατί είναι καλό marketing. Αυτό που θα
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σου πω εγώ είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν πάνω απ’ όλα στο 

κέρδος, και για να επιτύχουν το κέρδος θα κάνουν οτιδήποτε. Ένας 

τρόπος να το κάνεις αυτό είναι να προβάλλεις μια φιλική στάση προς 

την κοινωνία. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, τα πάντα αποσκοπούν στο 

κέρδος. Ο σκληρός ανταγωνισμός, οι πολυεθνικές που μπαίνουν 

στην ελληνική αγορά, η παγκοσμιοποίηση, όλα αυτά σημαίνουν ότι 

πρέπει να είσαι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Δεν αφήνουν περιθώρια 

για συναισθηματισμούς.» (Δ4, σειρά 157)

Ο Δ5 επίσης είπε ότι το κέρδος πρωτεύει για την επιχείρηση και ότι ο λόγος που 

μια εταιρία φέρεται κοινωνικά υπεύθυνα είναι σε τελική ανάλυση για να αυξήσει τα 

κέρδη της.

Ο Δ6 επιβεβαίωσε με τη σειρά του ότι το κέρδος αποτελεί πρώτη προτεραιότητα 

για την εταιρία και ότι η εφαρμογή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν είναι εύκολη 

απόφαση κυρίως λόγω ανταγωνισμού. Εξήγησε ότι ένας πίθΠθρθΓ πρέπει να 

μιλάει με συγκεκριμένους αριθμούς, πόσο έχουν ανέβει ή πέσει τα κέρδη, και ποτέ 

δε θα του επιτρεπόταν να μιλήσει για τις ευρύτερες υποχρεώσεις της εταιρίας ως 

μέλους της κοινωνίας σε μια συνάντηση, παραδείγματος χάριν, με το διοικητικό 

συμβούλιο.

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;

Ο Δ2 ισχυρίστηκε ότι οι μικρές εταιρίες των οποίων η οικονομική κατάσταση είναι 

κακή δεν είναι σε θέση να επιδεικνύουν μια υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά.

«Σκεφθείτε τώρα να πρέπει να κλείσεις την άλλη μέρα ένα 

εργοστάσιο. Θέλεις να το κάνεις με προσοχή κι αν έχεις μια συνολικά 

δυνατή παρουσία θα το κάνεις. Εάν όμως είσαι στα πρόθυρα μιας 

συνολικής καταστροφής, δύσκολο να επικρατήσει αυτό, έτσι δεν 

είναι;» (Δ2, σειρά 294)
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«Μια μεγάλη επιχείρηση έχει μεγαλύτερες δυνατότητες να αναπτύξει 

και λογική και φιλοσοφία και πολιτικές συγκεκριμένες που να την 

οδηγούν σε μια ευαισθητοποίηση έναντι της κοινωνίας.» (Δ2, σειρά 

40)

Ομοίως, ο Δ4 πιστεύει ότι στην Ελλάδα η εταιρική κοινωνική ευθύνη εφαρμόζεται 

κυρίως από μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες με υψηλούς προϋπολογισμούς που 

προσπαθούν να δώσουν την εντύπωση κοινωνικά υπεύθυνων οργανισμών μέσω 

δωρεών και χορηγιών.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό σε μικρές εταιρίες και μεσαίες. Στην 

Ελλάδα τουλάχιστον μόνο σε πολυεθνικές. Είναι λόγω budget.» (R4, 

line 100)

«Οι οικογενειακές ή οι μεσαίες ή ακόμη και οι μεγάλες ελληνικές 

εταιρίες έχουν σφιχτούς προϋπολογισμούς. Τουλάχιστον συγκριτικά 

με ξένες επιχειρήσεις όπου οι προϋπολογισμοί είναι τεράστιοι.» (Δ4, 

σειρά 146)

«Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένα ‘παιχνίδι’ που καθένας θα 

ήθελε να παίζει η εταιρία του. Αλλά εξαρτάται πόσο μπορείς να 

ξοδέψεις. Αν έχεις λεφτά, θα είσαι στην τηλεόραση, στις εφημερίδες, 

σε κάθε χορηγία, σε κάθε διαφήμιση. Δυστυχώς, υπάρχουν εταιρίες 

που δεν μπορούν να δείξουν αυτό που κάνουν. Και το κοινό θεωρεί 

άλλες επιχειρήσεις υπεύθυνες κοινωνικά ενώ στην πραγματικότητα 

δεν είναι. Όλα είναι ζήτημα χρημάτων.» (Δ4, σειρά 209)

Ο Δ3 επίσης αναγνώρισε ότι το κέρδος είναι που δίνει στην εταιρία την ευκαιρία να 

εκπληρώσει το κοινωνικό της καθήκον.

Ο Δ5 παραδέχθηκε ότι μια μεγάλη επιχείρηση με δυνατή οικονομική απόδοση 

μπορεί πιο εύκολα να ενσωματώσει πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη
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στρατηγική της, αλλά δήλωσε ότι και μια μικρότερη εταιρία θα μπορούσε να 

συμβάλει συμμετέχοντας σε μικρές κοινωνικές δραστηριότητες.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Ο Δ1 βεβαίωσε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη εφαρμόζεται από μεγάλες εταιρίες 

κυρίως λόγω της ιδιότητας που αυτή έχει να δημιουργεί καλή δημοσιότητα.

«Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μια μακροχρόνια επένδυση, μια 

διαρκής διαφημιστική καμπάνια.» (Δ1, σειρά 3)

Ο Δ2 επίσης παραδέχθηκε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να εξελιχθεί σε 

μέγιστη επένδυση μακροχρόνιου σχεδιασμού, από την οποία η επιχείρηση θα 

απολαύσει τα μελλοντικά κέρδη.

ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Ο Δ2 αρχικά ανέφερε ότι το καλό κοινωνικό όνομα της εταιρίας Τιτάν αντανακλάται 

στη σταθερή άνοδο των μετοχών της επιχείρησης και τη δυναμική της παρουσία 

στο χρηματιστήριο, στη θετική της φήμη και στο σεβασμό που δείχνουν οι 

δημόσιες και πολιτικές αρχές προς αυτήν. Είπε ότι το καλό κοινωνικό πρόσωπο 

έχει προσφέρει στην εταιρία κάποιο πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, έχει 

κάνει τους καταναλωτές να εμπιστεύονται τα προϊόντα της κι έχει χαρίσει στην 

επιχείρηση μεγαλύτερη αυτονομία απέναντι στο κράτος, τις τοπικές αρχές, το 

δήμο, ακόμη και τα συνδικάτα. Ωστόσο, έγινε λόγος και για την απουσία ενός 

ευρέως αποδεκτού ορισμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Έτσι, σχολιάζοντας 

την υπεροχή της εταιρίας Τιτάν έναντι του ανταγωνισμού, ο Δ2 παραδέχθηκε ότι 

αυτή μπορεί να οφείλεται απλώς στην καλή διοίκηση και να μην είναι το 

αποτέλεσμα της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης.

«Ακούω να προτιμούν [τα προϊόντα μας] διότι πιστεύουν ότι ο Τιτάνας 

έχει πολύ καλά στοιχεία ποιότητας, ότι τον ενδιαφέρει το quality 

control, ότι δεν κάνει νοθεύσεις. Τώρα αν αυτό είναι μέρος της
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κοινωνικής ευθύνης ή μέρος μιας εμπορικής πολιτικής είναι υπό 

συζήτηση, είναι οριακό.» (Δ2, σειρά 239)

Κατά συνέπεια, όταν ερωτήθηκε εάν η εταιρική κοινωνική ευθύνη βοηθά τελικά 

στην κερδοφορία της επιχείρησης, δεν μπόρεσε να δώσει μια οριστική απάντηση, 

καθώς όπως είπε δεν έχει γίνει ακόμη αρκετή έρευνα ώστε να μπορεί η καλή 

οικονομική πορεία να αποδοθεί στην ενεργή συμμετοχή της εταιρίας στα κοινά.

Ο Δ6 εξέφρασε όμοια άποψη, λέγοντας ότι μακάρι να μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε ότι η κερδοφορία ενισχύεται χάρη στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, 

αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί. Αντιθέτως, ισχυρίστηκε ότι οι εταιρίες που 

έχουν δυνατή οικονομική απόδοση, που προσλαμβάνουν τα καλύτερα διαθέσιμα 

στελέχη, που οι καταναλωτές ζητούν ονομαστικά τα προϊόντα τους και που 

επομένως διαθέτουν ήδη πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, έχουν και τη 

μεγαλύτερη ικανότητα να συμπεριφέρονται με κοινωνική ευαισθησία.

«Άρα δεν τολμώ να πω ότι η επίδειξη πρακτικών κοινωνικής ευθύνης 

βοηθά στις πωλήσεις ή στο μερίδιο, γιατί συνήθως την συναντούμε 

εκεί όπου έτσι κι αλλιώς η θέση που έχει μια επιχείρηση δίνει τη 

δυνατότητα στον επιχειρηματία, στην ηγεσία της επιχείρησης, να 

βλέπει πιο ήρεμα το μέλλον, δηλαδή να είναι απαλλαγμένος απ’ την 

καθημερινότητα του, απ’ αυτά που βασανίζουν το μικρομεσαίο 

επιχειρηματία.» (Δ6, σειρά 119)

Ο Δ4 δήλωσε ότι η εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα μπορούσε 

πιθανόν να χαρίσει στην εταιρία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εάν ο καταναλωτής 

γνώριζε τη θετική κοινωνική στάση της επιχείρησης και πειθόταν για τις προθέσεις 

της, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν 

έχουν προϋπολογισμούς ούτε για κοινωνικές ενέργειες ούτε για τη δημοσιοποίησή 

τους. Ωστόσο, συνέχισε λέγοντας ότι αμφιβάλλει εάν αυτή τη στιγμή η εφαρμογή 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα μπορεί πραγματικά να αυξήσει την 

κερδοφορία της επιχείρησης εξαιτίας της κακής οικονομικής κατάστασης του 

μέσου Έλληνα πολίτη.
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«Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας περνάει μια κρίση. Η κρίση έγκειται στο 

γεγονός ότι, λόγω των οικονομικών δυσκολιών του μέσου Έλληνα, 

λόγω της πτώσης του Χρηματιστηρίου όπου έχει χάσει πολλά λεφτά, 

πλέον συγκεκριμένα σε θέματα χρημάτων έχει γίνει πιο 

ευκολόπιστος. Δηλαδή μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν μόνο και μόνο 

γιατί είναι 10 δραχμές φτηνότερο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν δε βλέπει 

την πραγματικότητα και βλέπει μόνο ότι μπορεί να εξοικονομήσει 20- 

30 δραχμές.» (Δ4, σειρά 107)

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

Οι Δ3 και 6 έκαναν λόγο για την ψυχολογική ικανοποίηση την οποία απολαμβάνει 

η διοίκηση που συμπεριφέρεται με κοινωνική ευθύνη.

«Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον των εταιριών να υιοθετούν 

τέτοιες πρακτικές, επειδή, αν όχι τίποτα άλλο, αυτό τους δίνει ένα 

διαφορετικό είδος ικανοποίησης που δεν είναι οικονομικά 

μετρήσιμη.» (Δ6, σειρά 213)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Οι Δ1, 3 και 6 τόνισαν ότι σε κρίσιμους καιρούς η κοινωνία υποστηρίζει πρόθυμα 

μια επιχείρηση εάν αυτή έχει προηγουμένως επιδείξει υπεύθυνη και συνετή 

συμπεριφορά.

«Σε μια δύσκολη στιγμή, και δύσκολες στιγμές υπάρχουν και στις 

καλές εταιρίες χωρίς να το θέλουν, σε μια στιγμή κρίσης, στη 

συνείδηση πιστεύω του καταναλωτή, κάπου στο βάθος του 

υποσυνειδήτου του έχει μείνει η κοινωνική προσφορά που υπήρξε σε 

ανύποπτες στιγμές.» (Δ3, σειρά 191)

Ο Δ6 εξήγησε ότι η πρότερη υπεύθυνη διαγωγή συχνά έχει σώσει εταιρίες σε 

χώρες όπως οι Η.Π.Α., όπου η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι 

ευρέως διαδεδομένη. Ωστόσο, πιστεύει ότι η ασυλία που απολαμβάνουν
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ορισμένες ελληνικές επιχειρήσεις οφείλεται κυρίως σε ανορθόδοξες ή ακόμη και 

ανήθικες πρακτικές και όχι τόσο στην προηγούμενη ενεργό κοινωνική τους δράση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Οι Δ1 και 5 δήλωσαν ότι η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε κοινωνικές 

δραστηριότητες ενισχύει το ηθικό του προσωπικού και κατά συνέπεια αυξάνει και 

την παραγωγικότητα.

Ο Δ2 εξήγησε ότι το προσωπικό που ανήκει σε μια υπεύθυνη κοινωνικά 

επιχείρηση αισθάνεται περηφάνια, πράγμα που αποτελεί πλεονέκτημα για την 

εταιρία, καθώς οι υπάλληλοι γίνονται οι θερμότεροι υποστηρικτές της στον έξω 

κόσμο. Ωστόσο, όταν ερωτήθηκε εάν το καλό κοινωνικό όνομα της εταιρίας 

προσελκύει τους καλύτερους διαθέσιμους υποψήφιους εργαζόμενους, 

παραδέχθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

«Είμαστε μέσα σ’ αυτήν την καινούργια οικονομία, όπου πράγματι τα 

παιδιά με τα πολλά προσόντα υπάρχει ένας ανταγωνισμός ποιος θα 

τα πάρει. Κι έτσι τα παιδιά μπορεί να διαλέγουνε με άλλα δεδομένα, 

είναι επιλογές μισθών, προοπτικών καριέρας, περισσότερο 

ενδιαφέρονται γι’ αυτά παρά...» (Δ2, σειρά 374)

Ο Δ3 παραδέχθηκε ότι οι άνθρωποι αποτελούν το πιο πολύτιμο αγαθό μια 

επιχείρησης και εξήγησε ότι για να έρθουν οι υπάλληλοι πιο κοντά στην εταιρία 

πρέπει να νιώθουν ότι ο εργοδότης τους ενδιαφέρεται για την κοινωνία.

Ο Δ4 ισχυρίστηκε ότι μια επιχείρηση με καλή φήμη θα προσελκύσει τελικά τα 

στελέχη εκείνα που μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη τεχνογνωσία και να 

εξασφαλίσουν την επιτυχία της εταιρίας, αλλά για μια ακόμη φορά έγινε λόγος 

σχετικά με τον πραγματικό ορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς δεν 

μπορούσε να πει με βεβαιότητα εάν η επιχείρηση θα θεωρείτο καλός εργοδότης 

χάρη στην κοινωνική της δράση ή απλώς λόγω του καλού επιχειρηματικού της 

ονόματος.

40
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ 

Ο Δ3 τέλος μίλησε για την εταιρική κοινωνική ευθύνη από μια διαφορετική σκοπιά: 

τη θετική επίδραση που έχει η κοινωνική ευθύνη όχι μόνο πάνω στην εταιρία αλλά 

και πάνω στην ίδια την κοινωνία.

«Σκέφτομαι πόσο υπέροχο είναι που ορισμένες μεγάλες ελληνικές 

εταιρίες συμβάλλουν στην κοινωνία χορηγώντας διάφορες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες - το λιγότερο που μπορούμε να 

πούμε - κάνουν τη ζωή μας πλουσιότερη.» (Δ3, σειρά 55)

ΤΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ;

ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑ ΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ;

Οι Δ4, 5 και 6 σημείωσαν ότι συνήθως το κοινό δε μαθαίνει για τις δραστηριότητες 

που αναλαμβάνουν ορισμένες εταιρίες στην προσπάθειά τους να φερθούν με 

κοινωνική ευθύνη. Αυτός, πιστεύουν, μπορεί πράγματι να είναι ο κύριος λόγος για 

τον οποίο η εφαρμογή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από αυτές τις λίγες 

επιχειρήσεις δεν επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών όσο 

τουλάχιστον θα περίμενε κανείς.

Ως λύση στην έλλειψη ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την κοινωνική δράση της 

επιχείρησης, ο Δ2 εξήγησε ότι η εταιρία Τιτάν δημοσιεύει ετήσιο κοινωνικό 

ισολογισμό μαζί με τον ετήσιο οικονομικό ισολογισμό από το 1980, χρονολογία 

κατά την οποία η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ήταν παντελώς 

άγνωστη στην Ελλάδα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η καλύτερη γνωστοποίηση της 

κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης επιτυγχάνεται μέσω του προσωπικού.

«Ίσως ο καλύτερος πρεσβευτής σ’ αυτά τα πράγματα είναι οι ίδιοι οι 

εργαζόμενοί μας. Έχουμε 1500-1800 εργαζόμενους, οι οικογένειές 

τους. Αυτά τα πράγματα εξαπλώνονται, εξαπλώνονται, 

εξαπλώνονται.» (Δ2, σειρά 117)
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Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ;

Ο Δ2 βεβαίωσε ότι ο Έλληνας καταναλωτής δε φαίνεται να απαιτεί από την 

επιχείρηση να φέρεται κατά τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο ως προϋπόθεση για να 

αγοράσει τα αγαθά της.

«Φαίνεται ότι έξω έχουν γίνει κάποιες πρώτες μετρήσεις και φαίνεται 

ότι οι απαντήσεις είναι εντυπωσιακές, ότι οι καταναλωτές προτιμούν 

τα προϊόντα εταιριών που έχουν ένα καλό όνομα γύρω από την 

κοινωνική ευθύνη. Στην Ελλάδα δεν μπορώ να το πω ακόμη, διότι θα 

ήταν λίγο wishful thinking ας το πούμε.» (Δ2, σειρά 219)

Οι Δ4 και 6 επίσης διαβεβαίωσαν, ότι σύμφωνα με την εμπειρία τους, ο Έλληνας 

καταναλωτής δε θεωρεί απαραίτητη την ανάληψη κοινωνικής δράσης από τις 

επιχειρήσεις.

«Ο καταναλωτής τα βλέπει τα πράγματα μ’ έναν πολύ διαφορετικό 

τρόπο. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται την κοινωνική ευθύνη των 

επιχειρήσεων πρωτογενώς, σε σχέση με το προϊόν που αγοράζει, την 

υπηρεσία που αγοράζει. Έχει μια απαίτηση αυτό που αγοράζει να 

έχει μια αντιστοιχία με την αξία του, να μη βάζει σε κίνδυνο την υγεία 

του, τα οικονομικά του συμφέροντα να μην τα υπονομεύει. Δε νομίζω 

ότι η κοινή γνώμη συνειδητά απαιτεί τέτοια πράγματα.» (Δ6, σειρά 

157)

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Οι Δ2 και 5 τόνισαν ότι η παρουσία ακτιβιστών στην Ελλάδα είναι μηδαμινή.

«Όχι όσο θα περίμενε κανείς. Νομίζω ότι και εδώ μιλάμε για 

εισαγόμενο ‘προϊόν’. Και κάποιες πρώτες ενέργειες που είδαμε δεν 

είχαν ντόπια ανάπτυξη. Περισσότερο επηρεάζονται από ξένα 

ρεύματα. Ξεκίνησαν, υπάρχουνε, αλλά όχι όσο δυνατά θα το 

περίμενε κανείς. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αλήθεια για όλες τις
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μεσογειακές χώρες όμως. Έχουν μιαν άλλη κοινωνική δομή και 

φιλοσοφία ίσως. (Δ2, σειρά 263)

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ;

Ο Δ2 παραδέχθηκε ότι ο Έλληνας καταναλωτής είναι από τη φύση του 

καχύποπτος και ότι μια επιχείρηση που εφαρμόζει πρακτικές κοινωνικής ευθύνης 

θα πρέπει να λάβει υπόψη την επιφυλακτική στάση του ελληνικού κοινού.

«Νομίζω ότι ο Έλληνας είναι φυσικά καχύποπτος, δεν υπάρχει 

αμφιβολία, και είναι και λίγο έξυπνος. Και έτσι πάντοτε ξεκινάει με 

μιαν αμφιβολία. Δεν είναι δική του ευθύνη να γίνει αθώος, διότι 

μπορεί να έχει πάρα πολύ σωστούς λόγους για να είναι καχύποπτος.

Είναι μέρος της ευθύνης των κοινωνικών δικτύων να άρουν αυτή την 

καχυποψία. Βέβαια, δεν είναι βόρειος ο Έλληνας, είναι ως 

Μεσογειακός πιο καχύποπτος, έχει υποφέρει περισσότερο, ήταν 

πολύ περισσότερα χρόνια φτωχός, και αυτά τα πράγματα 

δημιουργούν μιαν αντίδραση προσοχής.» (Δ2, σειρά 249)

Ο Δ3 είχε όμοια άποψη, είπε όμως ότι προσπαθεί να παραμείνει αισιόδοξος.

«Έχω αντιμετωπίσει το σκεπτικό ‘κοίτα πόσα κέρδη έχουνε, κατά 

συνέπεια πόσο ακριβά μας πουλάνε τα προϊόντα τους, ώστε δεν 

ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους και οργανώνουν συναυλίες’. Αλλά 

νομίζω είναι η εξαίρεση. Έχω την ελπίδα περισσότερο μέσα μου, δεν 

ξέρω αλλά αυτό ελπίζω, ότι εκτιμώνται οι προσπάθειες αυτές. Στη 

σημερινή τουλάχιστον Ελλάδα.» (Δ3, σειρά 141)

Από την άλλη μεριά, ο Δ6 ήταν πολύ πιο απαισιόδοξος όσον αφορά στη στάση 

του Έλληνα καταναλωτή.

«Η στάση του Έλληνα είναι ‘ναι, καλά, δεν τα μασάμε εμείς αυτά, δεν 

μπορείτε να μας ξεγελάσετε’. Βέβαια, σαν λαός έχουμε υποφέρει και
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έχουμε προδοθεί από πολλές πλευρές, επομένως αυτό που μας 

ενοχλεί πιο πολύ είναι να μας κοροϊδεύουν. Και αυτό οδηγεί συχνά σε 

μια μηδενιστική συμπεριφορά, λέμε 'όλοι ίδιοι είναι’. Παρόλ’ αυτά, 

όταν πρόκειται για μας, δίνουμε εξωραϊσμένες απαντήσεις. Βγαίνουμε 

πρώτοι σε δημοσκοπήσεις ευαισθησίας προς το περιβάλλον, γεγονός 

που προφανώς δε συνάδει με τη συμπεριφορά μας. Απλώς το 

δηλώνουμε στα γκάλοπ. Αυτό είναι λίγο οξύμωρο.» (Δ6, σειρά 244)

ΠΡΕΠΕΙ 01 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ;

Ο Δ1 ανέφερε ότι στις υπανάπτυκτες χώρες οι επιχειρήσεις συχνά υποκαθιστούν 

την έλλειψη νόμων και κανόνων, το κοινό δηλαδή αλλά και γενικότερα η κοινωνία 

απαιτεί από αυτές να υιοθετήσουν το ρόλο της ίδιας της κυβέρνησης.

Ωστόσο, όταν ζητήθηκε από τον Δ2 να σχολιάσει το παραπάνω φαινόμενο, 

εκείνος επέμεινε ότι η ελληνική κοινωνία ποτέ δε θα είχε τέτοιες απαιτήσεις από 

τον κόσμο των επιχειρήσεων.

«Πρέπει να ακούγονται, αλλά ρόλο είναι πολύ δύσκολο να το πει 

κανείς. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία δε θα’ θελε να το δει 

αυτό. Άρα μέρος της κοινωνικής ευθύνης είναι να πείσουμε ότι δεν 

παίρνονται πολιτικές αποφάσεις για το συμφέρον το δικό μας, γιατί 

τότε θα’ μαστέ αντίθετοι με την κοινωνία. Αρα αν μιλάμε για κοινωνική 

ευαισθησία, όχι μόνο ευθύνη, δε θα το συνιστούσα.» (Δ2, σειρά 395)

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΜΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ 
ΜΠΗΚΕ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Ο Δ1 ανέφερε ότι σήμερα στην Ελλάδα το SA 8000, η διεθνής πιστοποίηση για την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη, έχει απονεμηθεί μόνο στην Intracom, τη γνωστή 

ελληνική επιχείρηση τηλεπικοινωνιών. Εξήγησε ότι ο ρόλος του Δικτύου είναι να 

ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τις ελληνικές επιχειρήσεις γύρω από το ζήτημα της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να τους δείξει πώς μπορούν να αναλάβουν 

σχετικές δραστηριότητες και πρακτικές. Έπειτα τόνισε ότι η όλη έννοια είναι πολύ 

καινούρια στην Ελλάδα. Έκανε τη σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας,
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λέγοντας ότι το Δίκτυο ιδρύθηκε μόλις ττριν από 4 χρόνια, ενώ το αντίστοιχο 

βρετανικό σωματείο έχει μακρόχρονη παράδοση. Ανέφερε επίσης ότι η βρετανική 

κυβέρνηση περιλαμβάνει ξεχωριστό υπουργείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Τέλος, απέδωσε την βραδύτητα με την οποία η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα 

ακολουθεί το παράδειγμα των ξένων στην υιοθέτηση της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης στο γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν 

σημαντικότερα προβλήματα να αντιμετωπίσουν.

Ο Δ2 είπε ότι η Ελλάδα, όντας καπιταλιστική χώρα μόνο τα τελευταία 30 ή 40 

χρόνια, είναι πιο πίσω από τις υπόλοιπες δυτικές χώρες, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Όλη η έννοια είναι καινούργια στην Ελλάδα.» (Δ2, σειρά 237)

«Είναι γνωστά πια αυτά τα πράγματα για πολύ λίγες εταιρίες στην 

Ελλάδα.» (Δ2, σειρά 104)

Ο Δ6 έκανε λόγο για ένα βραβείο που απονέμεται κάθε χρόνο από το Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν σε 

διάφορους τομείς, όπως η ευαισθησία προς το περιβάλλον, οι εργασιακές σχέσεις 

και άλλα. Στη συνέχεια εξήγησε ότι το Ινστιτούτο Καταναλωτή (ΙΝΚΑ) πρότεινε να 

δημιουργηθεί ένα ειδικό βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πρόταση που ποτέ 

δεν υλοποιήθηκε εξαιτίας της έλλειψης αιτήσεων από μέρους των επιχειρήσεων.

«Δε λέω ότι καμία ελληνική επιχείρηση δεν μπορεί να διεκδικήσει 

βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά καμία δεν έκανε αίτηση.

Το οποίο σημαίνει ότι η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν 

υπάρχει μέσα στην κουλτούρα του Έλληνα επιχειρηματία.» (Δ6, 

σειρά 8)
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ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Δ2 ανέφερε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν νόμοι σχετικοί με την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη, οπότε είναι επιλογή του ίδιου του επιχειρηματία να αναλάβει 

εθελοντικά κοινωνικές δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα η ανεύθυνη συμπεριφορά 

των επιχειρήσεων παραμένει ατιμώρητη. Έφερε ως παράδειγμα τη Γαλλία, όπου ο 

νόμος επιβάλλει τη δημοσίευση ετήσιου κοινωνικού ισολογισμού, και έκανε τη 

σύγκριση με την Ελλάδα, όπου ισχυρίστηκε ότι η εταιρία Τιτάν είναι μια από τις 

λίγες ελληνικές επιχειρήσεις που εθελοντικά δημοσιεύουν παρόμοιο ισολογισμό 

στο τέλος κάθε έτους. Ωστόσο, όταν ερωτήθηκε εάν θα έπρεπε η ελληνική 

κυβέρνηση να προσφέρει οικονομικά κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε να τις ωθήσει 

να υιοθετήσουν κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές, είπε ότι μια τέτοια τακτική 

πιθανόν να μην οδηγούσε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Δεν το βλέπω εύκολο, αλλά δε θα το έβλεπα και σωστό. Διότι εάν 

είναι οικονομικά κίνητρα, φοβάμαι ότι κάτι που ξεκινάει πολύ σωστά, 

θα μετατραπεί σε άλλη μια οικονομική συναλλαγή και δεν είναι αυτό 

το ζητούμενο. Δηλαδή δεν είναι το ζητούμενο εκεί που έχουμε λεφτά 

από την παραγωγή ή την εμπορία ή το management ή την 

παραγωγικότητα, να κάνουμε και έναν κλάδο που να πούμε ότι μέσω 

κοινωνικής ευθύνης κάτι κερδίζουμε.» (Δ2, σειρά 202)

Ο Δ5 βεβαίωσε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομική υποχρέωση εκ μέρους της 

επιχείρησης να ακολουθεί κάποια υπεύθυνη κοινωνική στρατηγική. Συνέχισε 

λέγοντας ότι ορισμένες επιχειρήσεις δεν πληρούν ούτε τις ελάχιστες νομικές 

προϋποθέσεις λειτουργίας και παρόλ’ αυτά παραμένουν ατιμώρητες, επειδή, 

όπως εξήγησε, στην Ελλάδα υπάρχει πάντοτε κάποιο παραθυράκι και ορισμένοι 

το εκμεταλλεύονται.

Ο Δ6 είχε παρόμοια άποψη, αλλά εξήγησε ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος από την 

πλευρά της κυβέρνησης για την εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι κυρίως θέμα 

προτεραιοτήτων, καθώς υπάρχουν πολλά άλλα πιο επείγοντα ζητήματα που

ΕΥΡΗΜΑΤΑ______________________________________________________________________________

46
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



ΕΥΡΗΜΑΤΑ

πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν να τεθεί η ευθύνη των επιχειρήσεων στην 

ημερήσια διάταξη.

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Οι Δ2 και 4 απέδωσαν τη διείσδυση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

στην Ελλάδα κυρίως στην παρουσία των θυγατρικών των μεγάλων πολυεθνικών 

εταιριών στην ελληνική αγορά.

«Το φέρνουν οι πολυεθνικές, οι οποίες κουβαλάνε τέτοια πράγματα, 

διότι ένας απ’ τους λόγους για κοινωνική ευθύνη, πρέπει να μην 

υπάρξει διάσταση μεταξύ κοινωνίας και εταιριών. Οι πολυεθνικές, 

επειδή είναι μεγάλες, ενοχλούν. Και γι’ αυτό αναπτύσσουν τέτοια 

λογική, τέτοια φιλοσοφία. Και εφόσον την αναπτύσσουν παγκόσμια 

και τα εδώ τους υποκαταστήματα, παρακλάδια, θυγατρικές, έχουν τη 

μεταφορά της ίδιας λογικής.» (Δ2, σειρά 150)

Ο Δ2 ανέφερε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μια από τις πολλές ξένες 

επιρροές που έχει δεχθεί ο ελληνικός λαός.

«Κατά το μεγαλύτερο μέρος επηρεαζόμαστε από τις ξένες 

εισαγωγικές. Αλλά αυτό είναι αλήθεια για όλα τα πράγματα, τι μουσική 

ακούμε, τι ρούχα φοράμε, πώς οργανώνουμε τις επιχειρήσεις μας, 

πώς κάνουμε management. Λογικό είναι αυτό και δεν είναι και κακό.

Αρκεί να έχει κανείς όλα αυτά τα πράγματα να τα περάσει και να τα 

εφαρμόσει μ 'έναν τρόπο που να το δένει αρμονικά με την εθνική, την 

ντόπια κουλτούρα. Διότι αν έρθει ένα ξένο πράγμα και παραμείνει 

ξένο δεν έχει μεγάλο effect. Εάν όμως μπορέσει πράγματι να 

μεταλαμπαδευθεί μ’ έναν τρόπο με σεβασμό προς τις τοπικές αξίες, 

τότε είναι πολύ πιο αποτελεσματικό.» (Δ2, σειρά 166)

Τέλος, υπογράμμισε πόσο θετική ήταν η είσοδος της χώρας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση όσον αφορά στην αποδοχή ευεργετικών ξένων τάσεων.

47
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



ΕΥΡΗΜΑΤΑ

«Παίζει ρόλο η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι κατ’ 

ανάγκην πάρα πολλά στοιχεία που διαμορφώνονται εκεί πρέπει να τα 

πάρουμε κι εμείς. Κι αυτό είναι το θετικό στοιχείο της συμμετοχής μας 

σε λειτουργίες που είναι πιο μπροστά από μας. Κερδίζουμε απ’ αυτό, 

δε χάνουμε. Και νομίζω πως η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το ότι πάει κόσμος κι έρχεται, ότι είμαστε μέτοχοι αυτών 

των 25 χωρών, όπου αναπτύσσονται τέτοια πράγματα, μας κάνει πιο 

εύκολα να είμαστε αποδέκτες τέτοιων πραγμάτων.» (Δ2, σειρά 184)

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δ2 φάνηκε πολύ αισιόδοξος σχετικά με τις προσπάθειες που κάνει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διάδοση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε όλη την 

Ευρώπη.

«Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αρα όχι μόνο δεν πρόκειται να 

μειωθούν, αλλά θ' αποκτήσουν και aiomentuai και για την Ευρώπη 

και φυσικά και για την Ελλάδα.» (Δ2, σειρά 388)

Ο Δ6 δήλωσε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη στην Ελλάδα φαίνεται να έχει 

λαμπρό μέλλον, καθώς άλλωστε αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. 

Ωστόσο, εξέφρασε τους φόβους του ότι η έννοια θα παρεξηγηθεί και ότι ο λαός θα 

την θεωρήσει απλώς μια νέα τάση στο χώρο των δημοσίων σχέσεων.

«Το σημαντικό είναι να περάσει η έννοια στα στελέχη και τη διοίκηση 

της επιχείρησης. Αυτή η κουλτούρα θα φτάσει ακόμη και τον 

τελευταίο υπάλληλο της εταιρίας, αλλά πρέπει να ξεκινήσει από την 

κορυφή.» (Δ6, σειρά 236)

Τέλος, ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα είναι πλέον έτοιμη να δεχθεί την έννοια της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

«Οι ελληνικές επιχειρήσεις άρχισαν να ωριμάζουν την τελευταία 

δεκαετία. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Η ανάπτυξη ήταν τόσο γοργή
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που δεν τους άφησε χρόνο να την συνειδητοποιήσουν. Επομένως, 

αυτή η ωρίμανση θα οδηγήσει στην υιοθέτηση εννοιών όπως η 

εταιρική κοινωνική ευθύνη.» (Δ6, σειρά 259)
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Στην ενότητα αυτή, τα ευρήματα της έρευνας αναλύονται υπό το φως της σχετικής 

βιβλιογραφίας που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης. Η ανάλυση των ευρημάτων ακολουθεί τη δομή των συγκεκριμένων 

στόχων αυτής της εργασίας.

ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ;

Και οι τρεις επιχειρηματίες που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις, οι Δ3, 4 και 5, δε 

γνώριζαν τον όρο «εταιρική κοινωνική ευθύνη». Αν και παραδέχθηκαν ότι η 

επιχείρηση έχει ορισμένες υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία, δεν είχαν 

ξανακούσει το συγκεκριμένο όρο. Επιπλέον, η περιγραφή των Δ3, 4 και 5 όταν 

ερωτήθηκαν σχετικά με τις κοινωνικές υποχρεώσεις της εταιρίας ήταν πολύ 

περιορισμένη σε σύγκριση με τους ευρείς ορισμούς της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης που δίνουν οι διάφοροι συγγραφείς. Ο Bowen (1953), ο οποίος ήταν και ο 

πρώτος που έγραψε γύρω από το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ορίζει 

την έννοια ως «την υποχρέωση του επιχειρηματία να επιδιώξει πολιτικές, να πάρει 

αποφάσεις και να ακολουθήσει πρακτικές που να είναι αποδεκτές σύμφωνα με τις 

αξίες της κοινωνίας μας» (σελ.6). Αντιθέτως, ο Δ4 ανέφερε αποκλειστικά την 

ευθύνη της εταιρίας απέναντι στο εργατικό δυναμικό της, ενώ ο Δ3 δήλωσε ότι η 

επιχείρηση εκπληρώνει το κοινωνικό της καθήκον μέσω της ίδιας της ύπαρξής της. 

Επομένως, φαίνεται ότι σημαντικό κομμάτι του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου 

αγνοεί την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ιδιαίτερα μάλιστα όπως αυτή 

περιγράφεται στη βιβλιογραφία.

Το συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων δε γνωρίζουν τον 

όρο ενισχύεται και από τις περιγραφές των Δ1, 2 και 6 που εξήγησαν ότι η έννοια 

της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι σχετικά καινούρια στην Ελλάδα. Οι Δ1 και 2 

έκαναν τη σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Δύσης όπου η έννοια έχει μακρά 

παράδοση, εξηγώντας ότι η Ελλάδα ως τώρα δεν ήταν έτοιμη να αναπτύξει τέτοιου 

είδους ευαισθησίες, καθώς ως χώρα έπρεπε πρώτα να καθιερώσει μια 

καπιταλιστική φιλοσοφία και να σταθεροποιήσει την ασταθέστατη οικονομία της.
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01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΑΡΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ;

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από την εταιρική κοινωνική ευθύνη 

αποκάλυψε τη διαμάχη μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις έχουν 

καθήκον απέναντι στην κοινωνία και εκείνων που πιστεύουν ότι η μοναδική 

υποχρέωση της εταιρίας είναι η μεγιστοποίηση των κερδών της. Ο Δ1 αναφέρθηκε 

στις δύο αυτές συγκρουόμενες απόψεις, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνική 

υποχρέωση της επιχείρησης θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα.

Ομοίως, ο Δ2 ισχυρίστηκε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη δε θα έπρεπε να 

θεωρείται ξεχωριστό κομμάτι, αλλά τμήμα της συνολικής επιχειρησιακής 

οικονομικής στρατηγικής. Όπως υποστήριξε, η μεγιστοποίηση των κερδών και η 

κοινωνική ευθύνη είναι τελικά αλληλένδετες, καθώς δεν μπορεί να επιβιώσει η μία 

χωρίς την άλλη και η εταιρική επιτυχία εξαρτάται από το πόσο καλά συνδυάζει η 

επιχείρηση τους δύο αυτούς παράγοντες. Συγγραφείς όπως οι Kruckeberg και 

Starck (1988), Bowie (1991), Cutlip et al. (1994), Makower (1994), Korten (1995), 

Baskin et al. (1997), Harrison (1997), Peak (1998), Ledingham και Bruning (2001) 

συμφωνούν με την άποψη αυτή. Όλοι οι παραπάνω συγγραφείς εστιάζουν στην 

ανάγκη να περιλαμβάνεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη στην επιχειρησιακή 

στρατηγική, εξασφαλίζοντας έτσι ένα ασφαλές, υγιές περιβάλλον μέσα στο οποίο η 

επιχείρηση θα ευημερεί. Φτάνουν ακόμη στο σημείο να πουν ότι η αποτυχία της 

εταιρίας να φερθεί κατά τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο θα οδηγήσει αναπόφευκτα 

στην κατάρρευσή της.

Αντιθέτως, οι Δ3, 4 και 5 έθεσαν σε πρώτη προτεραιότητα το κέρδος. Ο Δ3 

δήλωσε ότι η κερδοφορία είναι ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο ιδρύεται μια 

επιχείρηση. Αυτό το επιχείρημα θυμίζει την άποψη του Friedman (1982) ότι η 

μοναδική εταιρική ευθύνη προς την κοινωνία είναι η μεγιστοποίηση των κερδών 

της. Όσο για το εταιρικό κοινωνικό καθήκον, ο Δ3 είπε ότι η επιχείρηση 

εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς την κοινωνία πληρώνοντας απλώς φόρους. 

Κατ’ αυτόν, οι φόροι παρέχουν και εξασφαλίζουν πολλά από τα αγαθά της 

κοινωνίας, γεγονός που οι άνθρωποι συχνά θεωρούν ως δεδομένο. Μια παρόμοια 

ιδέα είχε εκφράσει ο Halfon (1998), ο οποίος υποστήριξε ότι όσοι τάσσονται υπέρ
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της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης υποτιμούν τα ποικίλα οικονομικά και κοινωνικά 

οφέλη που πηγάζουν μόνο και μόνο από την ύπαρξη της επιχείρησης, όπως η 

δημιουργία θέσεων εργασίας και η απόδοση φόρων.

Από την άλλη μεριά, ο Δ4 αμφισβήτησε ξεκάθαρα τα επιχειρήματα υπέρ της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Υπογράμμισε ότι οι διάφορες δηλώσεις 

υποστήριξης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από ανθρώπους που ισχυρίζονται 

ότι η κοινωνία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις είναι όλες 

ψευδείς και στοχεύουν καθαρά και μόνο στην αύξηση του εταιρικού κέρδους. Η 

στάση του συνάδει με την άποψη του Halfon (1998) ότι ο μοναδικός πραγματικός 

σκοπός μιας επιχείρησης είναι η κερδοφορία και η δημιουργία πλούτου. Ο 

επιχειρηματίας, όπως και ο συγγραφέας, αμφισβήτησε τα απώτερα κίνητρα των 

επιχειρήσεων που ονομάζονται κοινωνικά υπεύθυνες, λέγοντας ότι αυτές οι 

στρατηγικές είναι τεχνάσματα των δημοσίων σχέσεων και του marketing σε μια 

προσπάθεια βελτίωσης της εταιρικής εικόνας και δημιουργίας κέρδους με 

οποιοδήποτε κόστος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, η διαφωνία ανάμεσα στους Δ1 και 2 από τη 

μια και τους Δ3, 4 και 5 από την άλλη όσον αφορά στον κοινωνικό ρόλο των 

επιχειρήσεων είναι εμφανής. Οι δύο πρώτοι υποστήριξαν ξεκάθαρα την έννοια της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ οι άλλοι τρεις έθεσαν πρώτο το κέρδος, 

θεωρώντας το κοινωνικό καθήκον των εταιριών στοιχείο δευτερεύουσας σημασίας 

μέσα στο πλαίσιο της επιχειρησιακής διοίκησης. Ωστόσο, ήταν φυσικό οι Δ1 και 2 

να υποστηρίξουν την εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εφόσον ανήκουν 

και οι δύο στο ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η άποψή τους 

ως προς το θέμα έχει σίγουρα επηρεαστεί από το γεγονός ότι εκπροσωπούν και οι 

δύο την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε μια χώρα όπου ακόμη η έννοια αυτή 

αντιμετωπίζεται με κάποια επιφύλαξη, αν όχι εχθρότητα.

Αντικειμενικά είναι δύσκολο και επικίνδυνο να γενικεύσουμε με βάση τις 

συνεντεύξεις μας, αλλά δημιουργείται η εντύπωση ότι ο μέσος Έλληνας 

επιχειρηματίας, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με την έννοια της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δίνει προτεραιότητα στην οικονομική ευημερία της
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επιχείρησης έναντι του υποτιθέμενου κοινωνικού της καθήκοντος. Έκπληξη 

προκάλεσε το γεγονός ότι ακόμη και ο Δ6 που εκπροσωπεί τον Έλληνα 

καταναλωτή συμφώνησε με την άποψη ότι το κέρδος αποτελεί προτεραιότητα. 

Ωστόσο, δικαιολόγησε τη δήλωσή του εξηγώντας ότι η διοίκηση υποχρεούται να 

εξασφαλίσει κέρδη για την εταιρία και ότι ένας ποηθςΘΓ δε θα μπορούσε να θέσει 

το συμφέρον της κοινωνίας πάνω από το συμφέρον της ίδιας της επιχείρησης.

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΝΕΑ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

Ο Δ6 αναφέρθηκε στην αποτυχημένη προσπάθεια του ΙΝΚΑ να εισαγάγει ένα 

ετήσιο βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεδομένου ότι καμία ελληνική 

επιχείρηση δεν έκανε αίτηση. Όπως εξήγησε, το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την 

ασυμφωνία της όλης έννοιας με τον τρόπο σκέψης του Έλληνα επιχειρηματία. 

Επομένως, η εταιρική κοινωνική ευθύνη δε φαίνεται να αποτελεί έμφυτη αξία της 

ελληνικής νοοτροπίας, αλλά μάλλον μια καινοτομία στον ελλαδικό χώρο, μια τάση 

που πρόσφατα εισήχθη στη χώρα.

Παρόμοια άποψη εξέφρασαν και οι Δ2 και 4 οι οποίοι απέδωσαν την εμφάνιση της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις πολυεθνικές και την αναπόφευκτη επίδρασή 

τους στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι η εταιρική 

κοινωνική ευθύνη μόλις πρόσφατα άρχισε να αναπτύσσεται στην Ελλάδα 

σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα, σε μια προσπάθεια της χώρας να ενσωματώσει 

θετικές ξένες επιρροές και να προσαρμοστεί στο ρόλο της ως μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρόλ’ αυτά, η διείσδυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον ελλαδικό χώρο 

βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό στάδιο. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές από το γεγονός 

ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει λάβει ακόμη κανένα μέτρο, είτε θεσπίζοντας 

σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις είτε προσφέροντας κίνητρα, κυρίως οικονομικά, 

στις επιχειρήσεις ώστε να υποχρεώσει ή έστω να ενθαρρύνει τις εταιρίες να 

λάβουν υπόψη το συμφέρον της κοινωνίας. Για μια ακόμη φορά, η σύγκριση με τη 

Βρετανία ήταν αναπόφευκτη, καθώς ο Δ1 εξήγησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 

μια παραδοσιακά ευαισθητοποιημένη χώρα στις ανάγκες της κοινωνίας και 

ανέφερε την ύπαρξη ξεχωριστού υπουργείου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μέσα
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στη βρετανική κυβέρνηση. Ο Δ2 επίσης ανέφερε ότι ο γαλλικός νόμος υποχρεώνει 

τις επιχειρήσεις να δημοσιεύουν ετήσιο κοινωνικό ισολογισμό στο τέλος κάθε 

έτους. Αντιθέτως, ο Δ5 τόνισε ότι στην Ελλάδα οι νόμοι σχετικά με τη λειτουργία 

των επιχειρήσεων είναι ελάχιστοι και ακόμη και αυτοί που υπάρχουν δεν 

εφαρμόζονται πάντα, καθώς οι Έλληνες επιχειρηματίες βρίσκουν συχνά τρόπους 

να ξεφύγουν από το νόμο χωρίς να υφίστανται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Τελικά, είναι θέμα προτεραιοτήτων, γιατί, όπως εξήγησε ο Δ6, η εταιρική κοινωνική 

ευθύνη δεν μπορεί να αποτελέσει κυρίαρχο θέμα στην ημερήσια διάταξη της 

ελληνικής κυβέρνησης μέχρις ότου επιλυθούν άλλα πιο επείγοντα προβλήματα.

ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ;

Οι Δ1 και 2 θεωρούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως προσπάθεια εκ μέρους της 

επιχείρησης να αποζημιώσει την κοινωνία για τη συγκέντρωση της δύναμης στα 

χέρια των λίγων προνομιούχων, φαινόμενο ιδιαίτερα οξυμένο στην παρούσα φάση 

της παγκοσμιοποίησης. Το ίδιο επιχείρημα είχαν εκφράσει οι Starck και 

Kruckeberg (2001) που βλέπουν την ενασχόληση της εταιρίας με τα κοινά ως το 

αντίδοτο για μια κοινωνία που έχει χάσει το αίσθημα της αλληλεγγύης και που 

κατευθύνεται αποκλειστικά από το ατομικό συμφέρον.

Για μια ακόμη φορά, έγινε ιδιαίτερα εμφανές το χάσμα μεταξύ των απόψεων των 

Δ1 και 2 από τη μια και των απόψεων των Δ3, 4 και 5 από την άλλη. Σε γενικές 

γραμμές, δεδομένης της θέσης τους ως εκπροσώπων της έννοιας της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης στον ελλαδικό χώρο και της αναμφισβήτητα θετικής στάσης 

τους απέναντι στην υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών, οι απαντήσεις των δύο πρώτων 

θεωρήθηκαν ελαφρώς εξιδανικευμένες ως προς τα κίνητρα που ωθούν στην 

εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Τέτοιου είδους επιχειρήματα 

φαίνονται αφελή στο φως των σημερινών συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργεί η 

ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Ο σκληρός ανταγωνισμός που έχουν να 

αντιμετωπίσουν οι Έλληνες επιχειρηματίες σε καθημερινή βάση έναντι της 

ασύγκριτης δύναμης των πολυεθνικών, καθώς και οι πολύ πιο περιοριστικοί 

προϋπολογισμοί των ελληνικών εταιριών σε σύγκριση με τους αντίστοιχους των 

ξένων εταίρων τους, σημείο που τονίστηκε ιδιαίτερα από τον Δ4, δεν επιτρέπουν
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στους Έλληνες επιχειρηματίες να βλέπουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη απλώς 

ως σωστή συμπεριφορά.

Επομένως, η απάντηση στην εξιδανικευμένη άποψη των Δ1 και 2 δόθηκε από 

τους Δ3, 4 και 5, οι οποίοι δήλωσαν ότι ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο μια 

επιχείρηση εφαρμόζει υπεύθυνη κοινωνική στρατηγική είναι η ενίσχυση της φήμης 

της, μετατρέποντας έτσι την πρακτική της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης απλώς σε 

μια ανταγωνιστική και κερδοφόρα επιχειρησιακή τακτική. Κατά συνέπεια, σύμφωνα 

με τους Δ3, 4 και 5 που αντιπροσωπεύουν τη μέση μικρομεσαία ελληνική 

επιχείρηση, οι Baskin et al. (1997) είχαν δίκιο όταν ισχυρίζονταν ότι η εταιρική 

κοινωνική ευθύνη δε βασίζεται στον ενάρετο αλτρουισμό, αλλά στοχεύει 

περισσότερο στο συμφέρον της ίδιας της επιχείρησης.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια κάθε συνέντευξης, δόθηκε μεγάλη σημασία στο θέμα 

των πραγματικών κινήτρων που ωθούν την επιχείρηση να υιοθετήσει πρακτικές 

κοινωνικής ευθύνης. Επομένως, όταν τέθηκε ξανά η ερώτηση, οι Δ1 και 2 

παραδέχθηκαν ότι η εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης φαντάζει 

ιδιαίτερα ελκυστική ως μακροχρόνια επένδυση. Με άλλα λόγια, παραδέχθηκαν και 

οι ίδιοι ότι κατά βάση μια επιχείρηση αναλαμβάνει κοινωνική δράση ελπίζοντας να 

βελτιώσει την εταιρική της εικόνα, χρησιμοποιώντας τη δημοσιότητα που 

προέρχεται από την κοινωνική της δραστηριοποίηση ως διαφημιστικό τέχνασμα. 

Την ίδια άποψη είχε τονίσει ο Van Buren (1995), ο οποίος θεωρούσε την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη ως μακροχρόνια επένδυση, λέγοντας ότι η κοινωνική δράση της 

επιχείρησης της εξασφαλίζει οικονομικές ανταμοιβές στο μέλλον.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, οι αρχικά αθώες και αλτρουιστικές προθέσεις 

που παρουσίασαν οι Δ1 και 2 ως εξήγηση για την υιοθέτηση στρατηγικών 

κοινωνικής ευθύνης τελικά δεν αποδείχθηκαν βάσιμες. Όταν η συζήτηση 

προεκτάθηκε σε βάθος και λεπτομέρεια, αποκαλύφθηκαν άλλα περισσότερο 

εμπορικά κίνητρα.
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ΜΠΟΡΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ 
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;

Η βιβλιογραφία δε δίνει σαφή εικόνα σχετικά με το εάν η εταιρική κοινωνική ευθύνη 

συμβάλλει στην κερδοφορία της επιχείρησης. Εντούτοις, η πλειοψηφία των 

ακαδημαϊκών που έχουν ασχοληθεί με το θέμα υποστηρίζει ότι η εταιρική 

κοινωνική ευθύνη τελικά αυξάνει τα κέρδη της επιχείρησης (π.χ. Bragdon και 

Marlin 1972, Bowman 1978, Fry et al. 1982, Johnson και Greening 1994, Pava και 

Krausz 1996, Waddock και Graves 1997, Roman et al. 1999).

Ο Δ2 αρχικά υποστήριξε ότι η οικονομική επιτυχία της εταιρίας του οφείλεται εν 

μέρει στην εφαρμογή πρακτικών κοινωνικής ευθύνης. Ωστόσο, όταν του ζητήθηκε 

να μπει σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ανέφερε το πρόβλημα του ορισμού της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Παραδέχθηκε ότι τα όρια μεταξύ εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και καλής διοίκησης δεν είναι ξεκάθαρα. Κατά συνέπεια, δεν 

μπόρεσε να πει με βεβαιότητα εάν η οικονομική ευημερία της επιχείρησης 

οφείλεται στην εταιρική κοινωνική ευθύνη ή γενικότερα στην ικανή διοίκησή της. 

Αυτή η ιδέα είχε εκφραστεί από τους Waddock και Graves (1997), οι οποίοι την 

ονόμασαν «θεωρία της καλής διοίκησης». Κατ’ αυτούς, η εταιρική κοινωνική 

ευθύνη μπορεί να οριστεί απλώς ως καλή διοίκηση. Το καλό κοινωνικό πρόσωπο 

οδηγεί στη θετική στάση του κοινού απέναντι στην εταιρία, οδηγώντας κατά 

συνέπεια σε υψηλότερη κερδοφορία. Με άλλα λόγια, η «θεωρία της καλής 

διοίκησης» υποστηρίζει ότι ένας καλός manager θα επιδείκνυε ούτως ή άλλως 

υψηλά επίπεδα κοινωνικής ευθύνης ως τμήμα της γενικότερης επιχειρησιακής 

στρατηγικής, εφόσον τέτοιες πρακτικές συμβάλλουν στην καλύτερη οικονομική 

απόδοση της εταιρίας. Επομένως, η επίτευξη καλής οικονομικής απόδοσης 

οφείλεται στις ικανότητες της διοίκησης και γενικότερα στην επιτυχημένη 

επιχειρησιακή στρατηγική και όχι απλώς στην πρακτική κοινωνική ευθύνης.

Επιπλέον, σε όλες τις συνεντεύξεις αναφέρθηκε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη 

συνιστά στοιχείο στρατηγικής που μπορούν να υιοθετήσουν μόνο επιχειρήσεις 

που ήδη ευημερούν οικονομικά. Με την άποψη αυτή συνάδει η «θεωρία των 

περισσευούμενων πόρων» των Waddock και Graves (1997), σύμφωνα με την 

οποία μια επιχείρηση με καλή οικονομική απόδοση έχει την ευκαιρία να επενδύσει
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μεγάλα κεφάλαια σε κοινωνικούς σκοπούς, δείχνοντας έτσι υψηλό επίπεδο 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επομένως, η καλή οικονομική απόδοση αποτελεί 

την προϋπόθεση για εταιρική κοινωνική ευθύνη και όχι το αποτέλεσμά της.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι συγγραφείς πιστεύουν στη θετική 

συσχέτιση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και οικονομικής απόδοσης, η έρευνά μας 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν 

εγγυάται υψηλότερη οικονομική απόδοση για την ελληνική επιχείρηση. Αντιθέτως 

μάλιστα, η υψηλή οικονομική απόδοση οδηγεί στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, 

καθώς η επιχείρηση που ευημερεί οικονομικά διαθέτει τον απαραίτητο 

προϋπολογισμό, και κατά συνέπεια την οικονομική άνεση και ασφάλεια, για να 

αναλάβει κοινωνική δράση.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ;

Στις συνεντεύξεις ειπώθηκε ότι η επίδειξη υπεύθυνης κοινωνικής συμπεριφοράς 

μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε κρίσιμους καιρούς, άποψη που 

εξέφρασαν και οι Mullen (1997) και Coombs (2000). Οι συγγραφείς αυτοί 

υποστηρίζουν ότι μια επιχείρηση που έχει προηγουμένως φερθεί με κοινωνική 

ευθύνη πιθανότατα θα δεχθεί επιεικείς αντιδράσεις από το καταναλωτικό κοινό, 

γεγονός που μπορεί να ελαχιστοποιήσει την επίδραση της κρίσης.

Επιπλέον, σε όλες τις συνεντεύξεις τονίστηκε ότι η εφαρμογή εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης επιδρά θετικά στο εργατικό δυναμικό της ίδιας της επιχείρησης. Η άποψη 

αυτή είναι σύμφωνη με τη βιβλιογραφία που επίσης δηλώνει ότι το καλό κοινωνικό 

πρόσωπο της εταιρίας επηρεάζει θετικά τη στάση των εργαζομένων απέναντι στην 

επιχείρηση. Όπως γράφουν οι Baskin et at. (1997) και ο Burke (1999), οι 

εργαζόμενοι τείνουν να είναι πιο πιστοί και αφοσιωμένοι σε κοινωνικά υπεύθυνες 

επιχειρήσεις.

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν επίσης ότι η υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης δημιουργεί θετική εταιρική εικόνα, προσφέροντας στην 

επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προσελκύοντας υψηλού επιπέδου
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στελέχη (Moskowitz 1972, Davis 1973, Fombrun και Shanley 1990). Ωστόσο, αυτό 

σίγουρα δε συμβαίνει όσον αφορά στο ελληνικό εργατικό δυναμικό. Ο Δ2 

παραδέχθηκε ότι τα υψηλών προσόντων στελέχη προτιμούν να εργάζονται για 

επιχειρήσεις που προσφέρουν μεγάλες χρηματικές αποδοχές παρά για 

επιχειρήσεις με καλή κοινωνική φήμη.

Τέλος, η βιβλιογραφία αναφέρει ότι επιδεικνύοντας κοινωνικά υπεύθυνη 

συμπεριφορά μια επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίσει επιείκεια εκ μέρους της 

κυβέρνησης και της δικαιοσύνης (Judd 1989, Clutterbuck et al. 1992, Wilcox et al. 

1998). Ωστόσο, οι Δ5 και 6 έκριναν αρκετά αυστηρά την παρούσα κατάσταση στην 

Ελλάδα, λέγοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δε χρειάζεται να εφαρμόσουν 

εταιρική κοινωνική ευθύνη ώστε να εξασφαλίσουν νομική ασυλία. Όπως 

ισχυρίστηκαν, οι Έλληνες επιχειρηματίες συχνά χρησιμοποιούν ανήθικα μέσα για 

να προφυλαχθούν, καταστρατηγώντας το νόμο χωρίς να τιμωρηθούν.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΠΟΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ;

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφέρει ότι οι καταναλωτές είναι κοινωνικά 

ευαισθητοποιημένοι και προσδοκούν από τις επιχειρήσεις υπεύθυνη συμπεριφορά 

(Maignan 2001, Mohr et al. 2001). Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη επαρκής έρευνα 

συγκεκριμένα γύρω από τη στάση του Έλληνα καταναλωτή ως προς την έννοια 

της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, όλοι 

φάνηκε να συμφωνούν ότι ο Έλληνας καταναλωτής είναι μάλλον αδιάφορος σε 

τέτοιες επιχειρησιακές πρακτικές. Το ελληνικό κοινό δε δείχνει να απαιτεί τίποτε 

περισσότερο από ένα ασφαλές προϊόν που να αξίζει τα λεφτά του. Επιπλέον, ο 

Έλληνας βλέπει τις υποτιθέμενα υπεύθυνες κοινωνικές ενέργειες των εταιριών με 

πολλή καχυποψία και δεν πείθεται εύκολα για τις αγνές προθέσεις των 

επιχειρήσεων.

Τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών δείχνουν ότι οι καταναλωτές δηλώνουν 

πρόθυμοι να προτιμήσουν τα προϊόντα των υπεύθυνων εταιριών έναντι των 

προϊόντων των αδιάφορων εταιριών, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσουν 

υψηλότερη τιμή (Ross et al. 1990-1991, Smith και Alcorn 1991, Ross et al. 1992, 

Owen και Scherer 1993, Gildea 1994-1995, Creyer και Ross 1997). Αντιθέτους,
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κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην ελληνική πραγματικότητα. Έχοντας προσφάτως 

περάσει οικονομικές δυσκολίες, το ελληνικό κοινό δείχνει αρκετά ευαίσθητο όσον 

αφορά στις τιμές των αγαθών. Όπως δήλωσε ο Δ4, ο Έλληνας καταναλωτής θα 

επέλεγε το φτηνότερο διαθέσιμο προϊόν, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα άλλους 

παράγοντες όπως η κοινωνική φήμη της επιχείρησης.

Από την άλλη μεριά, οι έρευνες δεν έχουν αποδείξει κάποια σαφή σύνδεση 

ανάμεσα στη στάση του κοινού ως προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την 

πραγματική τους αγοραστική συμπεριφορά (Paul et al. 1997, Maignan 2001). 

Επομένως, οι καταναλωτές μπορεί να δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη και ότι είναι πρόθυμοι να επιβραβεύσουν τις κοινωνικά 

υπεύθυνες επιχειρήσεις, ενώ στην πραγματικότητα οι αγοραστικές τους 

αποφάσεις παραμένουν ανεπηρέαστες από την υπεύθυνη ή ανεύθυνη διαγωγή 

των εταιριών. Ένας από τους λόγους γι’ αυτό το χάσμα μεταξύ της πρόθεσης του 

κοινού και της τελικής του συμπεριφοράς είναι η επιθυμία του ερωτώμενου να 

απαντήσει κατά τρόπο κοινωνικά αποδεκτό και υπεύθυνο. Με άλλα λόγια, συχνά 

οι ερωτώμενοι στις έρευνες προσαρμόζουν ανάλογα την πραγματική τους άποψη 

σε μια προσπάθεια να φανούν ευαισθητοποιημένοι και συνειδητοποιημένοι, τόσο 

στον ερωτώντα, όσο και στον ίδιο τους τον εαυτό (Rossi et al. 1983, Cohen et al. 

1993, Mohr et al. 2001). Αυτό φαίνεται να ισχύει όσον αφορά στο ελληνικό κοινό. 

Παρόλο που δεν έχει γίνει αρκετή έρευνα συγκεκριμένα για τη στάση του Έλληνα 

καταναλωτή ως προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη, το παραπάνω φαινόμενο 

καταμαρτυρείται σε δημοσκοπήσεις γύρω από γενικότερα ζητήματα κοινωνικής 

ευαισθησίας. Όπως ανέφερε ο Δ6, οι Έλληνες καταναλωτές συχνά βγαίνουν 

πρώτοι στα γκάλοπ περί περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας, γεγονός που δε 

συνάδει με την τυπική ελληνική συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον την οποία 

ο Δ6 περιέγραψε ως εμφανώς αδιάφορη.

Ένας επιπλέον παράγοντας που μπορεί να προκαλεί χάσμα μεταξύ της πρόθεσης 

του κοινού και της πραγματικής του συμπεριφοράς είναι η έλλειψη πληροφόρησης 

των καταναλωτών σχετικά με τις κοινωνικά υπεύθυνες ενέργειες των επιχειρήσεων 

(Mohr et al. 2001). Οι εταιρίες που έχουν αναλάβει κοινωνική δράση συχνά δεν το 

διαφημίζουν και οι καταναλωτές δε το μαθαίνουν ποτέ. Μόνο μέσω της
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δημοσιοποίησης η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να επηρεάσει την αγοραστική 

συμπεριφορά του κοινού και να βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεων. Οι Δ4, 5 

και 6 βεβαίωσαν ότι το ελληνικό κοινό συνήθως δε μαθαίνει τι δραστηριότητες 

αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να φερθούν κατά τρόπο 

κοινωνικά υπεύθυνο. Εφόσον η δημοσιοποίηση της κοινωνικής ευθύνης είναι 

πολύ περιορισμένη στην Ελλάδα και ούτε επιβάλλεται από το νόμο, ο Δ2 εξήγησε 

ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αποτελούν τους καλύτερους εκπροσώπους της δράσης 

της εταιρίας στην οποία εργάζονται.

ΤΙ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ;

Μέσα από τις συνεντεύξεις εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι περισσότερες ελληνικές 

επιχειρήσεις ήταν έως τώρα ανέτοιμες να υιοθετήσουν τόσο λεπτές έννοιες όπως 

η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Κατά τη διαδικασία ανάπτυξής τους, οι ελληνικές 

εταιρίες συχνά ακολούθησαν ανήθικες και κοινωνικά ανεύθυνες πρακτικές. 

Ωστόσο, τώρα πλέον έχουν φτάσει σε ένα στάδιο ωρίμανσης από τη στιγμή που 

έχει σταθεροποιηθεί η παρουσία τους μέσα στην ελληνική κοινωνία. Θα μπορούσε 

κανείς να ισχυριστεί ότι, όσο πιο ώριμη είναι μια επιχείρηση, τόσο πιο έτοιμη είναι 

να υιοθετήσει την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επομένως, υπό τη 

σημαντική επίδραση του ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 

καθώς και υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική επιχειρηματική 

κοινότητα φαίνεται αυτή τη στιγμή πιο έτοιμη από ποτέ να καλωσορίσει την ιδέα 

της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Εντούτοις, το γεγονός ότι η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί 

δυτική επιρροή και όχι ελληνική τάση εγείρει αναπόφευκτα το εξής ερώτημα: 

μήπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι παντελώς ξένη προς την ελληνική 

νοοτροπία και αυτό που σε άλλες κουλτούρες θεωρείται κοινωνικά ανεύθυνο είναι 

απολύτως αποδεκτό στην Ελλάδα; Μήπως, τουλάχιστον όσον αφορά στην 

περίπτωση της Ελλάδας, ο Maignan (2001) είχε δίκιο να αμφισβητεί την 

καταλληλότητα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως πρακτικής σε άλλες 

κουλτούρες εκτός της βορειοαμερικανικής; Μήπως η βραδύτητα με την οποία η 

ελληνική επιχειρηματική κοινότητα αντιδρά στην ξαφνική εμφάνιση της έννοιας της
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εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν οφείλεται τόσο πολύ στο ότι αυτή αποτελεί 

ακόμη καινοτομία για την Ελλάδα, αλλά περισσότερο στη χαρακτηριστική 

αδιαφορία και έλλειψη ευαισθησίας του Έλληνα επιχειρηματία; Αυτό θα φανεί στο 

μέλλον.
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Έχοντας εξετάσει και αναλύσει προσεκτικά την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η 

εργασία αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη έρευνας που 

να μελετά την εταιρική κοινωνική ευθύνη συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ελλαδικού 

χώρου. Κατά συνέπεια, αυτή η μελέτη επιχείρησε να διερευνήσει την παρούσα 

κατάσταση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα. Βασικός σκοπός ήταν 

να εξεταστεί η σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την ελληνική 

επιχείρηση. Επιπλέον, εκφράστηκαν πέντε συγκεκριμένοι στόχοι, σύμφωνα με 

τους οποίους δομήθηκε η όλη έρευνα.

Διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα, που σημαίνει ότι η γενίκευση των αποτελεσμάτων 

τέθηκε σε δεύτερη μοίρα, ενώ έμφαση δόθηκε στην εις βάθος διερεύνηση του 

ζητήματος μέσω περιορισμένου αριθμού προσωπικών συνεντεύξεων. Με άλλα 

λόγια, προτιμήθηκε να εξεταστεί μικρό δείγμα, έξι άτομα συνολικά, γεγονός που 

διευκόλυνε τη λεπτομερή μελέτη του θέματος. Επομένως, τα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν παρέχουν ορισμένες αρχικές υποθέσεις και όχι ευρέως γενικεύσιμα 

συμπεράσματα. Ωστόσο, συμπεριλήφθηκαν όσο το δυνατό περισσότερες πλευρές 

του ίδιου ζητήματος. Το δείγμα αποτελείτο από δύο εκπροσώπους του ελληνικού 

Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, το μόνο επίσημο ελληνικό σωματείο 

που εργάζεται για τη διάδοση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα, 

τρεις ελληνικές εταιρίες χωρίς εμφανές ενδιαφέρον γύρω από την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη και έναν εκπρόσωπο του ελληνικού καταναλωτικού κοινού.

Ο πρώτος στόχος ήταν να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο οι ελληνικές 

επιχειρήσεις πιστεύουν ότι έχουν ένα κοινωνικό, πέρα από το καθαρά οικονομικό, 

καθήκον. Η έρευνα σύγκρινε τα ευρήματα με τη σχετική βιβλιογραφία και κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι ο μέσος Έλληνας επιχειρηματίας βάζει το κέρδος πάνω από 

το συμφέρον της κοινωνίας. Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων προβλήθηκε 

ως προτεραιότητα μόνο από τους εκπροσώπους της έννοιας, τους λίγους 

πρεσβευτές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχουν επωμιστεί την αποστολή 

της διάδοσής της στον ελλαδικό επιχειρηματικό χώρο.

Ο δεύτερος στόχος ήταν να ερευνηθούν τα κίνητρα που ωθούν μια ελληνική 

επιχείρηση να υιοθετήσει πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αρχικά, εκείνοι
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που ήταν υπέρ της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δήλωσαν ότι μια επιχείρηση 

αναλαμβάνει τέτοιες πρακτικές κυρίως από αλτρουιστική πρόθεση και 

ανθρωπιστικό ενδιαφέρον. Εντούτοις, όλες οι συνεντεύξεις τελικά κατέληξαν στην 

παραδοχή ότι το απώτερο κίνητρο είναι το συμφέρον της ίδιας της επιχείρησης. Ως 

πρωταρχικοί λόγοι για τους οποίους μια ελληνική επιχείρηση θα αναλάμβανε 

κοινωνική δράση αναφέρθηκαν η ενίσχυση της φήμης και η βελτίωση της εικόνας 

της εταιρίας που με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν μακροχρόνια σε 

αυξημένη οικονομική απόδοση.

Ο τρίτος στόχος ήταν να εξεταστούν τα πιθανά οφέλη για την ελληνική επιχείρηση 

που υιοθετεί την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η συζήτηση εστιάστηκε κυρίως στο 

θέμα της κερδοφορίας της εταιρίας και στο κατά πόσο η εφαρμογή εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης βοηθά στην αύξηση των κερδών της επιχείρησης. Το 

συμπέρασμα ήταν ότι η κοινωνικά υπεύθυνη στρατηγική δεν εξασφαλίζει στην 

ελληνική επιχείρηση καλύτερη οικονομική απόδοση. Αντιθέτως μάλιστα, η καλή 

οικονομική απόδοση οδηγεί στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθώς οι εταιρίες 

που ευημερούν από οικονομικής πλευράς διαθέτουν τον απαραίτητο 

προϋπολογισμό που τους επιτρέπει να συμμετέχουν στα κοινά. Ωστόσο, 

αναφέρθηκαν και άλλα οφέλη που μπορεί να απολαύσει η υπεύθυνη κοινωνικά 

εταιρία, όπως στήριξη από το κοινό σε κρίσιμους καιρούς, αύξηση της 

παραγωγικότητας και της αφοσίωσης των εργαζομένων προς την εταιρία- 

εργοδότη.

Ο τέταρτος στόχος ήταν να ερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο το ελληνικό κοινό 

απαιτεί από τις επιχειρήσεις να φέρονται κατά τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο. Από τις 

απαντήσεις που δόθηκαν, βγήκε το συμπέρασμα ότι ο Έλληνας καταναλωτής δε 

γνωρίζει και πολλά για την κοινωνική ευθύνη των εταιριών. Επιπλέον, το ελληνικό 

κοινό είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο όσον αφορά στις τιμές των αγαθών και δε 

φαίνεται να απαιτεί τίποτε παραπάνω από ένα ασφαλές και ανάλογο της αξίας του 

προϊόν. Στις συνεντεύξεις αναφέρθηκε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δε δέχονται 

πιέσεις για την επίδειξη υπεύθυνης κοινωνικής συμπεριφοράς. Επίσης 

υπογραμμίστηκε η φυσική τάση του Έλληνα καταναλωτή να αμφισβητεί τις 

προθέσεις των εταιριών που ασχολούνται με τα κοινά.
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Ο τελευταίος στόχος ήταν να δοθεί μια ιδέα σχετικά με την εξέλιξη της έννοιας και 

της πρακτικής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα. Τα στοιχεία 

αποκάλυψαν ότι έως πρότινος οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονταν 

στο στάδιο της ανάπτυξης και επομένως δεν ήταν έτοιμες να θέσουν ως πρώτη 

προτεραιότητα το κοινωνικό τους καθήκον και να αφήσουν σε δεύτερη μοίρα την 

οικονομική τους σταθεροποίηση. Ωστόσο, εφόσον τώρα πια έχουν φτάσει σε φάση 

μεγαλύτερης ωρίμανσης, είναι πλέον σε θέση να συμπεριλάβουν την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη στη γενικότερη επιχειρησιακή τους στρατηγική.

Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει μελετηθεί ελάχιστα στην Ελλάδα 

και έτσι η εργασία αυτή συμβάλλει στην απόκτηση μιας καλύτερης αντίληψης των 

πραγμάτων. Προσφέρει επίσης μια διαφορετική άποψη στην ήδη υπάρχουσα 

βιβλιογραφία: τον τρόπο σκέψης τμήματος της ελληνικής επιχειρηματικής 

κοινότητας γύρω από την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ωστόσο, καθώς 

χρησιμοποιήθηκε μόνο μια ερευνητική μέθοδος και δεν υπήρχαν διαθέσιμα 

στοιχεία από άλλες ανάλογες μελέτες, τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας θα 

πρέπει να συγκριθούν και να αντιπαρατεθούν με τα ευρήματα παρόμοιων 

ερευνών, ώστε να αποκτηθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της πρακτικής της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα.

Το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

αποτελεί καινοτομία για τον ελλαδικό χώρο, μια νέα τάση που δεν έχει ακόμη 

ενσωματωθεί στην επιχειρηματική νοοτροπία επαρκώς. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 

μεγάλο τμήμα της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας δε γνωρίζει την έννοια και 

ότι η εμφάνιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης οφείλεται στην επίδραση των 

ξένων πολυεθνικών εταιριών πάνω στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. 

Εντούτοις, γεννώνται αμφιβολίες σχετικά με τη διάδοση της τάσης αυτής μέσα 

στην ελληνική αγορά. Παρόλο που γίνονται κάποιες πρώτες προσπάθειες να 

εξαπλωθεί η έννοια μέσα στον ελλαδικό χώρο, η ελληνική νοοτροπία δε φαίνεται 

να καλωσορίζει τέτοιου είδους θεωρίες. Ο Έλληνας καταναλωτής δεν προβάλλει 

αξιώσεις πέρα από την αγορά ενός καλού προϊόντος. Επομένως, οι ελληνικές 

επιχειρήσεις δε δέχονται πιέσεις από το κοινό ή το νόμο ώστε να λάβουν υπόψη
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το συμφέρον της κοινωνίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, η εργασία κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι είναι μάλλον αμφίβολη η μελλοντική ενσωμάτωση της έννοιας της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην ελληνική κουλτούρα και η επίσημη εφαρμογή 

της ως τμήματος της επιχειρησιακής στρατηγικής της μέσης ελληνικής 

επιχείρησης. Ωστόσο, το θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης για να μπορέσει να 

δοθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.



ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Ερώτηση 1. Πώς θα ορίζατε την εταιρική κοινωνική ευθύνη;

Ερώτηση 2. Θεωρείτε ότι προτεραιότητα για την ελληνική επιχείρηση αποτελεί η 
μεγιστοποίηση των κερδών της ή η ευθύνη της προς την κοινωνία;

Ερώτηση 3. Πιστεύετε ότι η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον ελλαδικό 

χώρο αποτελεί ξένη επίδραση;

Ερώτηση 4. Τι στάση τηρεί η ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά στην εταιρική 
κοινωνική ευθύνη;

Ερώτηση 5. Η ελληνική κυβέρνηση παρέχει οικονομικά κίνητρα στις επιχειρήσεις 
ώστε να ενθαρρύνει την εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης;

Ερώτηση 6. Υπάρχει νομοθεσία στην Ελλάδα σχετική με την κοινωνική ευθύνη των 

επιχειρήσεων;

Ερώτηση 7. Πιστεύετε ότι το μέγεθος της επιχείρησης επηρεάζει την απόφαση του 
Έλληνα επιχειρηματία να υιοθετήσει πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης;

Ερώτηση 8. Η εταιρική κουλτούρα, η προσωπικότητα του ιδρυτή και οι αξίες της 

διοίκησης επηρεάζουν το βαθμό στον οποίο η ελληνική επιχείρηση αναλαμβάνει 
κοινωνική δράση;

Ερώτηση 9. Πιστεύετε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη εφαρμόζεται λόγω 
ιδεαλιστικών προθέσεων ή ως στρατηγική του aiarketing;

Ερώτηση 10. Τι οφέλη μπορεί να απολαύσει η κοινωνικά υπεύθυνη ελληνική 

επιχείρηση;

Ερώτηση 11. Η εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ενισχύει την 
κερδοφορία της ελληνικής επιχείρησης;
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Ερώτηση 12 .Η εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ενισχύει τη φήμη της 
ελληνικής επιχείρησης;

Ερώτηση 13. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη επιδρά θετικά στη στάση και τη 

συμπεριφορά του προσωπικού της εταιρίας;

Ερώτηση 14. Η πρότερη κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά μπορεί να βοηθήσει 

την ελληνική επιχείρηση σε κρίσιμους καιρούς;

Ερώτηση 15. Η εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορεί να αποτελέσει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Ερώτηση 16. Με τι τρόπο προβάλλει η ελληνική επιχείρηση την κοινωνική της 

προσφορά;

Ερώτηση 17. Τι γνωρίζει ο Έλληνας καταναλωτής γύρω από την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη;

Ερώτηση 18. Ο Έλληνας καταναλωτής έχει την απαίτηση από τις επιχειρήσεις να 

συμπεριφέρονται κατά τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο;

Ερώτηση 19. Στην Ελλάδα υπάρχουν ακτιβιστές που να απαιτούν την εφαρμογή 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης;

Ερώτηση 20. Ο Έλληνας καταναλωτής αποδέχεται την έννοια της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης;

Ερώτηση 21. Η εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκ μέρους των 

επιχειρήσεων επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή;

Ερώτηση 22. Ο Έλληνας καταναλωτής θα πλήρωνε υψηλότερη τιμή για το προϊόν 

μιας κοινωνικά υπεύθυνης εταιρίας;
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Ερώτηση 23. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το μέλλον της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης στον ελλαδικό χώρο;

Ερώτηση 24. Πιστεύετε ότι στο μέλλον θα θεσπιστούν περισσότεροι νόμοι σχετικά 

με τις κοινωνικές υποχρεώσεις του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου;
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Στην ενότητα αυτή παρατίθενται αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις με τους Δ2, 

3, 4, 5 και 6.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ Δ2, ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ TITAN Α.Ε.

Πώς θα ορίζατε εσείς την κοινωνική ευθύνη;

Σιγά σιγά ανακαλύψαμε την έννοια αυτή. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Οι 

επιχειρήσεις τι είναι; Τι επιδιώκουν; Κάποτε λέγαμε το κέρδος. Κάποτε λέγαμε να 

είμαι εντάξει με το μέτοχο κι αν είμαι εντάξει με το μέτοχο αυτός είναι ο ρόλος μου. 

Άλλων οργανισμών, οργανώσεων, λειτουργιών, άλλος είναι ο ρόλος. Κι έτσι ήταν 

λίγο χωριστά. Σιγά σιγά βλέπετε ότι κυριαρχεί η έννοια της κοινωνίας, οπότε για 

μένα η κοινωνική ευθύνη, αν θέλετε όχι να βάλουμε έναν ορισμό, να κάνουμε μια 

περιγραφή, γιατί οι ορισμοί πάντοτε κρύβουν κάποιο λάθος, οι εταιρίες είναι μέρη, 

μέλη ενός κοινωνικού γίγνεσθαι. Δεν μπορούν λοιπόν να είναι αδιάφορες σ’ αυτές 

τις ανάγκες του συνόλου του οποίου είναι μέλη. Δεν μπορείς να πεις ότι εμένα με 

νοιάζει μόνο το κέρδος, διότι αν όλος ο κόσμος γύρω σου νοιάζεται και για το 

περιβάλλον, εσύ δεν μπορείς να πεις εμένα δε με νοιάζει το περιβάλλον, γιατί όσο 

λερώνω περισσότερο το περιβάλλον τόσα περισσότερα λεφτά βγάζω. Άρα δεν 

μπορείς να πεις ότι εμένα ο ρόλος μου είναι το κέρδος, όπως έλεγε παλιά ιδιαίτερα 

η καπιταλιστική αντίληψη, και αδιαφορώ για την κοινωνία. Δηλαδή τι θέλει η 

κοινωνία; Ένα καλό περιβάλλον. Κι εσύ πρέπει να δουλέψεις έτσι ώστε να μη 

βρωμίζεις αυτό το περιβάλλον. Άρα ουσιαστικά εάν οι εταιρίες θέλουν να μην είναι 

εχθροί της κοινωνίας, πρέπει να είναι φίλοι της κοινωνίας. Άρα για να είσαι φίλος 

της κοινωνίας πρέπει να μοιράζεσαι τις αρχές, τις επιδιώξεις, το γίγνεσθαι το 

κοινωνικό. Αυτό για μένα είναι μια ευρεία έννοια της κοινωνικής ευθύνης. Αυτό 

σιγά σιγά έχει γίνει ένα γεγονός κι ίσως είναι και μια αντίδραση στα μεγάλα 

ρεύματα που διαμορφώνονται σιγά σιγά, σ’ αυτή την υπερσυγκέντρωση 

κεφαλαίου, ίσως λίγο και στην παγκοσμιοποίηση. Υπάρχουν μεγάλα ρεύματα 

όπου η παραγωγή, η διανομή, όλα αυτά τα πράγματα των αγαθών 

συγκεντρώνονται σε λιγότερους και λιγότερους, σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά σε 

λιγότερους κάθε φορά. Αυτό το πράγμα ίσως έχει δημιουργήσει και μια ανάγκη
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αυτές οι πολύ ισχυρές εταιρίες να δείχνουν με κάθε τρόπο ότι δεν αποξενώνονται 

από τις κοινωνίες μέσα στις οποίες λειτουργούν. Κατά καιρούς περνάμε στο 

management στις εταιρίες διάφορες θεωρίες και σκέψεις. Αυτή τη στιγμή περνάμε 

αυτή τη θεωρία της κοινωνικής ευθύνης, προσωπικά την πιστεύω απόλυτα, 

προσωπικά πιστεύω ότι η εταιρία δεν είναι ξένη απ’ την κοινωνία, κι αν 

αποξενωθεί από την κοινωνία, θα την αποξενώσει και η κοινωνία. Κι έτσι είμαστε 

πάρα πολύ σύμφωνοι. Βέβαια, είναι δυνατόν αυτό να συμβεί και σε μικρές 

επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις που φυτοζωούν πολλές φορές, που είναι ένας 

άνθρωπος που αγωνίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ; Λιγότερο. Μια μεγάλη 

επιχείρηση έχει μεγαλύτερες δυνατότητες να αναπτύξει και λογική και φιλοσοφία 

και πολιτικές συγκεκριμένες που να την οδηγούν σε μια ευαισθητοποίηση έναντι 

της κοινωνίας. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι μια αλήθεια.

Η δική σας εταιρία πώς ασκεί αυτή την κοινωνική ευθύνη;

Με μια σειρά από πράγματα. Πρώτον είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι, όχι τώρα, 

πάρα πολλά χρόνια, πριν ανακαλυφθούν αυτά στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα μην 

ξεχνάμε ότι όντας μια χώρα που πέρασε στην καπιταλιστική λογική μόνο τα 

τελευταία 30-40 χρόνια έχουμε μια υστέρηση έναντι άλλων και είμαστε μπροστά 

έναντι άλλων. Εάν όμως μιλάμε για το χώρο όπου πολιτικοοικονομικά 

βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Δυτικό κόσμο, εκεί η Ελλάδα δεν είναι 

από τις πρώτες χώρες. Σ’ αυτά τα πράγματα είναι πίσω από το Βέλγιο, πίσω από 

την Ολλανδία, και μιλάω χώρες με τον ίδιο πληθυσμό περίπου, πιο κοντά στην 

Πορτογαλία ίσως, και έτσι σε μερικούς από αυτούς τους θεσμούς έχουμε μια 

υστέρηση. Μπαίνουμε αλλά δεν είμαστε στην πρωτοπορία. Η εταιρία η δική μας 

όμως πράγματι είχε πάντοτε μια ευαισθησία στο περιβάλλον παραδείγματος 

χάριν. Έχει αναπτύξει πολιτικές, έχει αναπτύξει ευθύνες για τον περιβάλλοντα 

χώρο. Έχουμε φροντίσει πάρα πολύ να μη ρυπαίνουμε την ατμόσφαιρα. Έχουμε 

κάνει επενδύσεις γι’ αυτό το πράγμα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές μεγάλες 

επενδύσεις για την αποκατάσταση χώρων που καταστρέφουμε, διότι είναι η 

βιομηχανία εκείνη που έχει ανάγκη από πέτρα, από χώμα, από υλικά τέτοια, κι 

έτσι έχουμε εκτεταμένες λειτουργίες που τραυματίζουν το περιβάλλον. Είναι 

δουλειά μας, όχι να σταματήσουμε τη δουλειά μας, να αποκαταστήσουμε το
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περιβάλλον. Είναι τα περίφημα από εκεί που βγάζουμε τα πετρώματα. Ε, μετά 

πρέπει να τα αποκαταστήσουμε. Ο ένας τομέας είναι αυτός. Ένας δεύτερος 

τομέας είναι ότι είμαστε κοντά σε κοινότητες. Ήρθαν κοντά μας οι κοινότητες, γιατί 

πολλές φορές κάνεις ένα εργοστάσιο και μετά από 10-15 χρόνια γύρω γύρω 

κάθονται άνθρωποι και λεν μας ενοχλεί το εργοστάσιο, παρόλο που το 

εργοστάσιο όταν έγινε δεν είχε ανθρώπους γύρω του. Ένα δεύτερο σημείο που 

προσπαθούμε πάρα πολύ να' μαστέ προσεκτικοί είναι στις σχέσεις μας με τις 

περιβάλλουσες κοινότητες όπου έχουμε εργοστάσιο. Τρίτο βέβαια είναι ο 

περίφημος ανθρώπινος παράγοντας, όπου η εταιρία μας, έξω από την άμεση 

σχέση με το προσωπικό της, που είναι η ίδια η κοινωνία γιατί είναι οι ίδιοι που μας 

εκπροσωπούν στο τέλος, έχουμε αναπτύξει για τις οικογένειες των εργαζομένων 

μας, για τα παιδιά των εργαζομένων μας. Έχουμε παραδείγματος χάριν, από τις 

λίγες ίσως εταιρίες, 3-4 να’ ναι στην Ελλάδα οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουμε 

κοινωνικούς λειτουργούς σταθερά στο επιτελείο μας. Κάθε εργοστάσιο έχει τον ή 

την κοινωνικό του λειτουργό. Στο κέντρο έχουμε επίσης κοινωνικό λειτουργό. 

Αυτό το πράγμα δεν είναι γνωστό και δεν είναι συνηθισμένο, διότι δε φροντίζουμε 

τα προβλήματα μόνο των ανθρώπων, φροντίζουμε και τα ψυχολογικά 

προβλήματα και τις σχέσεις με τις οικογένειές τους. Παραδείγματος χάριν, 

κάνουμε εκτεταμένα προγράμματα εξετάσεων γυναικολογικών στις γυναίκες των 

εργαζομένων μας, τα οποία τα καλύπτει η εταιρία. Έχουμε ένα πρόγραμμα και 

κάθε χρόνο πάμε σε όλα τα εργοστάσια μια ομάδα και κάνει επαγγελματικό 

προσανατολισμό. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο προωθημένος ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός, όπως μπορεί να είναι στη Μεγάλη Βρετανία π.χ., και έτσι 

καλύπτουμε μια πραγματική ανάγκη, η οποία είναι άσχετη από τη λειτουργία της 

επιχειρήσεώς μας. Αυτά όλα τα θεωρώ ότι είναι μέρος αυτού που λέμε της 

κοινωνικής μας ευθύνης.

Βλέπετε ότι το κοινό θέλει κοινωνική ευθύνη από την εταιρία; Το απαιτεί;

Νομίζω το απαιτεί είναι ίσως μια μεγάλη λέξη. Αλλά νομίζω ότι το κοινό που είναι 

κοντά μας, ναι. Δηλαδή πράγματι περιμένει από τον Τιτάνα να φερθεί έτσι, αλλιώς 

ή αλλιώτικα. Η ευρύτερη βέβαια εντύπωση περί της εταιρίας της δικής μας είναι 

πολύ θετική. Κι αυτό το νιώθουμε στον τρόπο που μας χαρακτηρίζουν στο
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χρηματιστήριο, στον τρόπο που ο κόσμος μιλάει για μας, στον τρόπο που οι 

δημόσιες υπηρεσίες ή η πολιτική εξουσία μας αντιμετωπίζει. Είναι γνωστά πια 

αυτά τα πράγματα για πολύ λίγες εταιρίες στην Ελλάδα. Μια απ’ αυτές είναι η δική 

μας. Εμείς απ’ την άλλη μεριά προσπαθούμε αυτό να το συντηρήσουμε όσο 

μπορούμε. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει υποχρέωση, υπάρχει στη Γαλλία και δεν 

ξέρω πού αλλού, να δημοσιεύουν οι μεγάλες επιχειρήσεις κοινωνικό ισολογισμό 

μαζί με τον οικονομικό ισολογισμό. Εμείς δημοσιεύουμε κοινωνικό ισολογισμό απ’ 

το 1980 όταν ήταν άγνωστη η έννοια στην Ελλάδα, δεν το ξέρανε αυτό το πράγμα, 

κι εμείς δημοσιεύουμε ξεχωριστό φυλλάδιο κοινωνικού ισολογισμού, όπου έχουμε 

όλα τα στοιχεία για το προσωπικό μας, για τις σχέσεις μας με την κοινωνία.

Έτσι το μάθαινε ο κόσμος, από αυτόν τον ισολογισμό;

Πρώτον, απ’ αυτόν. Δεύτερον, ίσως ο καλύτερος πρεσβευτής σ’ αυτά τα πράγματα 

είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοί μας. Έχουμε 1500-1800 εργαζόμενους, οι οικογένειές 

τους. Αυτά τα πράγματα εξαπλώνονται, εξαπλώνονται, εξαπλώνονται. Και έτσι 

είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις γειτονικές κοινότητες αν έχουν ένα 

πρόβλημα, γιατί εργοστάσιο είναι, μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Ο 

τρόπος που αντιδρούμε, ο τρόπος που όταν ενημερωνόμαστε ενεργούμε. Όλα 

αυτά τα πράγματα μαθεύονται.

Έχετε δει ότι το προσωπικό όντως αντιδρά θετικά, είναι πιο πιστοί στην εταιρία;

Όχι μόνο αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι περήφανοι, νιώθουν περηφάνια ότι ανήκουν 

σ’ αυτήν την εταιρία. Και νομίζω ότι αυτό κι εμάς και σαν εταιρία, και παίρνοντας 

τους πιο στενούς εταιρικούς νόμους, εξυπηρετεί. Είναι αυτό που είπα από την 

αρχή, δεν μπορείς να είσαι ξένος από την κοινωνία πια, τέλειωσε αυτό. Ο 

καπιταλισμός περνάει σε άλλες φάσεις.

Λέτε ότι η εταιρία σας ήταν πάντοτε κοινωνικά υπεύθυνη, ακόμη και πριν βγει η 

ταμπέλα της κοινωνικής ευθύνης. Σ’ αυτό έπαιξε ίσως ρόλο η προσωπικότητα του 

ιδρυτή της εταιρίας, του διευθυντή της εταιρίας;
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Σαφώς, σαφώς έπαιξαν ρόλο οι προσωπικότητες, οι παραδόσεις και το 

συναίσθημα ευθύνης γενικά που είχε η οικογένεια που τη δημιούργησε και το 

γεγονός επίσης ότι η εταιρία διευθύνεται από μια οικογένεια με παρακλάδια 

τέσσερις γενιές. Όταν έχεις τέταρτη γενιά πια, απασχολείται όχι με το κερδίζω- 

χάνω άμεσα, αλλά ευρύτερα με το ρίζωμα της εταιρίας στην κοινωνία. Και έτσι 

νομίζω ότι κι αυτό επίσης έπαιξε ρόλο.

Σχετικά με την κοινωνική ευθύνη στην Ελλάδα υπάρχει νομοθεσία;

Νομίζω πολύ λίγη, αν υπάρχει. Τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες, όχι μόνο 

νομοθεσίας, αλλά περισσότερες εταιρίες, κι αυτό πρέπει να το πούμε, το φέρνουν 

οι πολυεθνικές, οι οποίες κουβαλάνε τέτοια πράγματα, διότι ένας απ’ τους λόγους 

για κοινωνική ευθύνη, πρέπει να μην υπάρξει διάσταση μεταξύ κοινωνίας και 

εταιριών. Οι πολυεθνικές, επειδή είναι μεγάλες, ενοχλούν. Και γι’ αυτό 

αναπτύσσουν τέτοια λογική, τέτοια φιλοσοφία. Και εφόσον την αναπτύσσουν 

παγκόσμια και τα εδώ τους υποκαταστήματα, παρακλάδια, θυγατρικές, έχουν τη 

μεταφορά της ίδιας λογικής. Και νομίζω πως όπως και στον Ευρωπαϊκό χώρο 

πάρα πολλές εταιρίες πια δημιουργούν αυτά τα δίκτυα κοινωνικής ευθύνης, που 

είναι στα πρώτα τους στάδια, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι προς τη σωστή 

κατεύθυνση.

Οπότε πιστεύετε ότι είναι μια ξένη επίδραση η κοινωνική ευθύνη ή είναι κάτι που 
βγήκε μέσα από την Ελληνική κοινωνία;

Αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολο να τα περιγράφει κανείς άσπρο-μαύρο. Αλλά 

νομίζω ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος επηρεαζόμαστε από τις ξένες εισαγωγικές. 

Αλλά αυτό είναι αλήθεια για όλα τα πράγματα, τι μουσική ακούμε, τι ρούχα 

φοράμε, πώς οργανώνουμε τις επιχειρήσεις μας, πώς κάνουμε πίθΓ^βπιβΓίί. Δεν 

παίρνουμε τα σημάδια απ’ έξω; Λογικό είναι αυτό και δεν είναι και κακό. Αρκεί να 

έχει κανείς όλα αυτά τα πράγματα να τα περάσει και να τα εφαρμόσει μ’ έναν 

τρόπο που να το δένει αρμονικά με την εθνική, την ντόπια κουλτούρα. Διότι αν 

έρθει ένα ξένο πράγμα και παραμείνει ξένο δεν έχει μεγάλο effect. Εάν όμως 

μπορέσει πράγματι να μεταλαμπαδευθεί μ’ έναν τρόπο με σεβασμό προς τις
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τοπικές αξίες, τότε είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Αυτό είναι το κλειδί, πώς αυτά 

τα πράγματα που είναι σωστά θα μπορέσουμε να τα κάνουμε... Γι’ αυτό εταιρίες 

σαν τον Τιτάνα μπορούν πιο εύκολα να προσαρμοστούν γιατί έχουν ήδη 

αναπτύξει τη δική τους λογική κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά επειδή ήταν 

αυτογενές, έχουν πάρα πολλά στοιχεία δικά τους. Οι ξένες εταιρίες έχουν πάντα 

αυτό το μικρό πρόβλημα κι εκεί πρέπει να φτιάξουμε το αμάλγαμα.

Γενικότερα, η Ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει την κοινωνική ευθύνη;

Νομίζω ναι, νομίζω πια ευαισθητοποιείται. Και εκεί παίζει ρόλο, και πρέπει να το 

πούμε αυτό, η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι κατ’ ανάγκην πάρα 

πολλά στοιχεία που διαμορφώνονται εκεί πρέπει να τα πάρουμε κι εμείς. Κι αυτό 

είναι το θετικό στοιχείο της συμμετοχής μας σε λειτουργίες που είναι πιο μπροστά 

από μας. Κερδίζουμε απ’ αυτό, δε χάνουμε. Και νομίζω πως η συμμετοχή μας 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ότι πάει κόσμος κι έρχεται, ότι είμαστε μέτοχοι 

αυτών των 15 χωρών, όπου αναπτύσσονται τέτοια πράγματα, μας κάνει πιο 

εύκολα να είμαστε αποδέκτες τέτοιων πραγμάτων.

Εφόσον δεν υπάρχουν νόμοι προφανώς δεν υπάρχουν και οικονομικά κίνητρα για 

τις εταιρίες.

Όχι.

Πιστεύετε πως η κυβέρνηση θα προσφέρει στο μέλλον τέτοιου είδους κίνητρα;

Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν το βλέπω εύκολο, αλλά δε θα το έβλεπα και 

σωστό. Διότι εάν είναι οικονομικά κίνητρα, φοβάμαι ότι κάτι που ξεκινάει πολύ 

σωστά, θα μετατραπεί σε άλλη μια οικονομική συναλλαγή και δεν είναι αυτό το 

ζητούμενο. Δηλαδή δεν είναι το ζητούμενο εκεί που έχουμε λεφτά από την 

παραγωγή ή την εμπορία ή το management ή την παραγωγικότητα, να κάνουμε 

και έναν κλάδο που να πούμε ότι μέσω κοινωνικής ευθύνης κάτι κερδίζουμε. Δεν 

είναι αυτό το ζητούμενο.
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Πιστεύετε δηλαδή ότι η κοινωνική ευθύνη είναι κυρίως ιδεαλισμός;

Ιδεαλισμός αλλά με πρακτικές εφαρμογές. Ναι, ναι, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει 

να το κάνουμε σαν μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Σαν μέρος της 

κουλτούρας των επιχειρήσεων, ναι.

Γενικά πιστεύετε ότι ο Έλληνας καταναλωτής γνωρίζει για την κοινωνική ευθύνη, 
ενδιαφέρεται για την κοινωνική ευθύνη;

Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Φαίνεται ότι έξω έχουν γίνει κάποιες πρώτες 

μετρήσεις και φαίνεται ότι οι απαντήσεις είναι εντυπωσιακές, ότι οι καταναλωτές 

προτιμούν τα προϊόντα εταιριών που έχουν ένα καλό όνομα γύρω από την 

κοινωνική ευθύνη. Στην Ελλάδα δεν μπορώ να το πω ακόμη, διότι θα ήταν λίγο 

wishful thinking ας το πούμε. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει μετρήσεις. Βέβαια, έχουμε 

κάνει ένα δίκτυο στην Ελλάδα. Ένα απ’ τα μέτρα τα οποία θα κάνουμε θα είναι να 

κάνουμε και μια έρευνα, κι ακόμη το συζητάμε, πώς ο Έλληνας καταναλωτής 

αντιδρά σ’ αυτήν την έννοια. Δεν το ξέρουμε ακόμη. Και μην ξεχνάμε ότι ξαφνικά 

εισέβαλε στη ζωή μας μια έννοια της κοινωνικής ευθύνης. Μη θέλουμε όλες τις 

απαντήσεις να τις έχουμε σε 6 μήνες, δε θα τις έχουμε. Η ιστορία δεν κάνει 

άλματα.

Βέβαια εσείς δεν έχετε προϊόντα FMCG, αλλά γενικώς ξέρετε αν οι Έλληνες 
καταναλωτές μποϊκοτάρουν κάποια προϊόντα ακριβώς λόγω μιας κακής φήμης της 
εταιρίας;

Δεν μπορώ να το πω αυτό. Προσωπικά τώρα, χωρίς να μπορώ να σας το πω, κι 

αυτό που λέω είναι μια πάρα πολύ προσωπική αντίδραση, αυτή τη στιγμή 

αμφιβάλλω. Μένει να αποδειχθεί όμως. Διότι όλη η έννοια είναι καινούργια στην 

Ελλάδα. Εγώ ξέρω ότι τα δικά μας προϊόντα δεν είναι FMCG. Ακούω να τα 

προτιμούν διότι πιστεύουν ότι ο Τιτάνας έχει πολύ καλά στοιχεία ποιότητας, ότι τον 

ενδιαφέρει το quality control, ότι δεν κάνει νοθεύσεις. Τώρα αν αυτό είναι μέρος 

της κοινωνικής ευθύνης ή μέρος μιας εμπορικής πολιτικής είναι υπό συζήτηση,
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είναι οριακό. Θα δίσταζα αυτή τη στιγμή να πάρω θέση έτσι ή αλλιώς. Δε θέλω να 

είμαι αισιόδοξος ή απαισιόδοξος.

Γενικότερα, όση επαφή έχετε με τον Έλληνα καταναλωτή, πιστεύετε ότι είναι 

καχύποπτος σε προσπάθειες τέτοιες της εταιρίας ή τις δέχεται θετικά;

Νομίζω ότι ο Έλληνας είναι φυσικά καχύποπτος, δεν υπάρχει αμφιβολία, και είναι 

και λίγο έξυπνος. Και έτσι πάντοτε ξεκινάει με μιαν αμφιβολία. Σε μας μένει, στις 

εταιρίες, στα δίκτυα, να τον πείσουμε. Δεν είναι δική του ευθύνη να γίνει αθώος, 

διότι μπορεί να έχει πάρα πολύ σωστούς λόγους για να είναι καχύποπτος. Άρα σε 

μας μένει πράγματι μέσα από μια σωστή ενημέρωση και μια συνεργασία σε 

διάφορα επίπεδα να τον πείσουμε για το αντίθετο. Είναι μέρος της ευθύνης των 

κοινωνικών δικτύων να άρουν αυτή την καχυποψία. Βέβαια, δεν είναι βόρειος ο 

Έλληνας, είναι ως Μεσογειακός πιο καχύποπτος, έχει υποφέρει περισσότερο, 

ήταν πολύ περισσότερα χρόνια φτωχός, και αυτά τα πράγματα δημιουργούν μιαν 

αντίδραση προσοχής.

Ακτιβιστές υπάρχουν στην Ελλάδα;

Όχι όσο θα περίμενε κανείς. Νομίζω ότι και εδώ μιλάμε για εισαγόμενο ‘προϊόν’. 

Και κάποιες πρώτες ενέργειες που είδαμε δεν είχαν ντόπια ανάπτυξη. 

Περισσότερο επηρεάζονται από ξένα ρεύματα. Ξεκίνησαν, υπάρχουνε, αλλά όχι 

όσο δυνατά θα το περίμενε κανείς. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αλήθεια για όλες τις 

Μεσογειακές χώρες όμως. Έχουν μιαν άλλη κοινωνική δομή και φιλοσοφία ίσως.

Τελικά η προτεραιότητα της εταιρίας, του Τιτάνα, πιστεύετε είναι το οικονομικό της 
κέρδος ή είναι η κοινωνία; Δηλαδή τι βάζει πρώτο;

Διαφωνώ με την ερώτηση. Εταιρίες που έχουν μακροχρόνιους σχεδιασμούς, 

εταιρίες που δεν είναι για να βγάλουν λεφτά φέτος και να κλείσουν του χρόνου, δεν 

είναι χρηματιστηριακές φούσκες, τα δύο αυτά δεν τα διαχωρίζουν έτσι, διότι ξέρουν 

ότι μέσα σε μια διαδικασία μέλλοντος εάν διαχωριστούν θα είναι εις βάρος και των 

δύο. Είναι δηλαδή τόσο αλληλένδετα, είναι σαν να σου πουν τι προτιμάς, τον
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οικονομικό παράγοντα ή τον ανθρώπινο παράγοντα της εταιρίας. Υπάρχει το ένα 

χωρίς το άλλο; Άρα νομίζω ότι όσο μεγαλύτερη η εταιρία, όσο πιο ώριμη η εταιρία, 

κι όσο πιο μακροχρόνιες προοπτικές έχει, τόσο τους δύο αυτούς παράγοντες τους 

βλέπει εμπλεκόμενους. Είναι όπως όταν πλέκει κανείς κι έχει δύο κλωστές που τις 

συμπλέκει και τελικά έχει ένα ενιαίο σύνολο. Δεν μπορούμε να το χωρίσουμε έτσι.

Οπότε θα χαρακτηρίζατε την κοινωνική ευθύνη ως το μακροπρόθεσμο κέρδος;

Είναι μέρος του κέρδους και απ’ την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε ότι και οι 

εταιρίες οι οποίες είναι σε περίοδο ισχνών αγελάδων, που χάνουνε, που έχουνε 

κρίση, όσο μεγαλύτερη οικονομική κρίση έχουνε, όσο δυσκολότερη οικονομία 

έχουνε, τόσο λιγότερο μπορούν πράγματι να επιδείξουν και να αναδείξουν τον 

κοινωνικό τους ρόλο. Κάπου αυτά τα δύο συνταιριάζουν απόλυτα. Δηλαδή 

σκεφθείτε τώρα να πρέπει να κλείσεις την άλλη μέρα ένα εργοστάσιο. Θέλεις να το 

κάνεις με προσοχή κι αν έχεις μια συνολικά δυνατή παρουσία θα το κάνεις. Εάν 

όμως είσαι στα πρόθυρα μιας συνολικής καταστροφής, δύσκολο να επικρατήσει 

αυτό, έτσι δεν είναι; Άρα νομίζω ότι σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία, με καλά 

αποτελέσματα των επιχειρήσεων και με πιο μακροχρόνιες προοπτικές, η 

κοινωνική ευθύνη αναδεικνύεται σαν πρωταγωνιστικός παράγοντας. Ούτε μόνο 

αυτή ούτε γι’ αυτό δε δουλεύουν οι εταιρίες, αλλά οι εταιρίες περισσότερο και 

περισσότερο νιώθουν ότι είναι μέρος της κοινωνίας κι όχι χώρια απ’ την κοινωνία.

Στο εξωτερικό γίνονται πάρα πολλές έρευνες σχετικά με το εάν η κοινωνική ευθύνη 
βοηθάει το profitability, την κερδοφορία της εταιρίας, εάν δεν έχει καμιά σχέση, ή 
εάν τουναντίον την κατεβάζει.

Δε νομίζω ότι έχουμε οριστικές απαντήσεις ακόμη. Αλλά είναι αυτό που ρωτήσατε 

πριν. Ο κόσμος προτιμάει τα προϊόντα εταιριών που έχουν καλό όνομα για 

κοινωνική ευθύνη; Είναι το ίδιο πράγμα. Εάν τα προτιμάει βοηθάει το profitability 

των εταιριών. Εγώ νομίζω ότι οι εταιρίες πια σ’ αυτήν την εποχή κακώς μπορεί να 

μη σκέφτονται την κοινωνική ευθύνη. Το κόστος είναι μικρό, το όφελος είναι 

μεγάλο. Το ότι λειτουργείς μέσα σε μια κοινωνία, ανεξάρτητα από το profitability, 

μ’ένα συναίσθημα ότι μπορείς να κοιτάς την κοινωνία και τους εκπροσώπους της
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στα μάτια, ότι μπορείς να μιλάς σαν ίσος με ίσους μ’ εκείνους που λένε ότι 

εκπροσωπούν την κοινωνία, αυτό είναι όφελος. Σου δίνει μια ψυχολογική 

αντίδραση και αντιμετώπιση η οποία μακροχρόνια ωφελεί και την εταιρία. Δεν είσαι 

εχθρός της κοινωνίας, είσαι μέρος της κοινωνίας και μπορείς να έχεις απαίτηση 

απ’ την κοινωνία όπως έχει κι αυτή από σένα. It’s part of the game. Να μην είσαι 

ξένος, να μην είσαι εκτός κοινωνίας, αυτό είναι το κλειδί.

Τι ουσιαστικά οφέλη βλέπετε στην εταιρία λόγω της κοινωνικής της ευθύνης;

Μια εταιρία σαν και τη δική μας, η οποία έχει πια αυτό το όνομα, αν το λέμε 

κοινωνική ευθύνη ή το λέμε κάπως αλλιώς είναι λεπτομέρεια ιστορική, η οποία 

όμως έχει ένα καλό όνομα, έχω την εντύπωση ότι πρώτον έχουμε ένα μικρό 

προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών μας στις αγορές, στην πιάτσα. Δεύτερον, 

έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα προϊόντα μας. Τρίτον, όταν έχουμε θέματα τα 

οποία πρέπει σ’ ένα σύστημα σαν το Ελληνικό, όπου το κράτος παίζει ρόλο 

ακόμη, μπορεί στην Αγγλία να παίζει λιγότερο, στην Ελλάδα παίζει ρόλο, μια άδεια 

ενός λατομείου, μια άδεια μιας μονάδας που θα εγκαταστήσουμε, εάν το ζητήσει 

μια εταιρία που έχει ένα καλό όνομα γι’ αυτά τα πράγματα, έχω την εντύπωση ότι 

όλο το κλίμα είναι καλύτερο, είναι ευνοϊκότερο. Εάν λέμε κάτι μας πιστεύουν γιατί 

έχουμε ένα record πίσω μας. Όταν έχουμε αυτό το record πίσω μας κερδίζουμε 

έναν πόντο κι είμαστε έναν πόντο μπροστά έναντι των δημοσίων αρχών, έναντι 

των τοπικών αρχόντων, δήμοι, κοινότητες, έναντι του συνδικαλισμού ακόμη. Όλα 

αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά μεγάλο όφελος για τις επιχειρήσεις και το 

βλέπουμε αυτό εμείς, το νιώθουμε.

Έχει τύχει ποτέ σε περιόδους κάποιας ίσως οικονομικής καμπής ή κάποιας 

δυσκολίας να σας βοηθήσει αυτή η συμπεριφορά η υπεύθυνη της εταιρίας να 
ανακάμψετε;

Νομίζω ναι, αλλά ευτυχώς τα τελευταία αρκετά χρόνια δεν είχαμε τέτοιο 

πρόβλημα.
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Κάνετε κάποιες δραστηριότητες για την κοινωνία. Οι υπάλληλοι συμμετέχουν σ’ 
αυτά;

Πάρα πολλές φορές.

Εθελοντές;

Βέβαια. Πρώτον, έχουμε ένα πρόγραμμα ολόκληρο αιμοδοσίας. Έχουμε εδώ ένα 

νοσοκομείο κοντά και οι κοινωνικοί λειτουργοί μας που παίζουν μεγάλο ρόλο 

αναγγέλλουν και λένε ότι όποιοι θέλουν... Και έχουμε πάρα πολλά τέτοια 

φαινόμενα, η αιμοδοσία είναι ένα, αλλά έχουμε κι άλλα. Νιώθουν ότι ανήκουν σε 

μια τέτοια εταιρία και είναι και περήφανοι. Και δεν είναι μόνο εδώ μέσα. Στο χώρο 

τους, στην οικογένειά τους, στο περιβάλλον τους. Είπατε πριν, πώς το μαθαίνει ο 

κόσμος. Μέσα από ένα τέτοιο πράγμα. Καθένας από μας έχει ένα χώρο, έχει έναν 

κύκλο μέσα στον οποίο ζει, κινείται και διηγείται, και λέει σιγά σιγά εμείς στην 

εταιρία μας το και το και το. Αυτά τα πράγματα μετράνε πάρα πολύ.

Αυτό σας βοηθάει να έχετε και καλύτερους υποψήφιους υπαλλήλους;

Νομίζω ναι. Θεωρούμαστε ένας καλός εργοδότης. Βέβαια αυτή τη στιγμή όχι τόσο 

πολύ. Είμαστε μέσα σ’ αυτήν την καινούργια οικονομία, όπου πράγματι τα παιδιά 

με τα πολλά προσόντα υπάρχει ένας ανταγωνισμός ποιος θα τα πάρει. Κι έτσι τα 

παιδιά μπορεί να διαλέγουνε με άλλα δεδομένα, είναι επιλογές μισθών, 

προοπτικών καριέρας, περισσότερο ενδιαφέρονται γι’ αυτά παρά...

Το μέλλον της κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα; Θεωρείτε ότι έχει μέλλον;

Α, βέβαια, καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα θα έχει 

την αντανάκλαση ενός ρεύματος μεγάλου που θα δημιουργηθεί και στην Ευρώπη. 

Ήδη μέσα στις προοπτικές της προεδρίας έχει μπει το θέμα της κοινωνικής 

ευθύνης, μέσα στα προγράμματά τους. Έχουμε δύο μεγάλους παράγοντες που 

ενδιαφέρουν τουλάχιστον το χώρο το δικό μου. Το ένα είναι το quality of work και 

το άλλο είναι το social responsibility και το governance. Αυτά είναι μέσα στο
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πρόγραμμα. Άρα όχι μόνο δεν πρόκειται να μειωθούν, αλλά θ’ αποκτήσουν και 

momentum και για την Ευρώπη και φυσικά και για την Ελλάδα.

Πιστεύετε τελικά ότι οι επιχειρήσεις έχουν και πολιτική ευθύνη, δηλαδή θα’ πρεπε 

να έχουν ένα ρόλο πολιτικό;

Όχι. Πρέπει να ακούγονται, αλλά ρόλο είναι πολύ δύσκολο να το πει κανείς. Και 

νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία δε θα’ θελε να το δει αυτό. Αρα μέρος της 

κοινωνικής ευθύνης είναι να πείσουμε ότι δεν παίρνονται πολιτικές αποφάσεις για 

το συμφέρον το δικό μας, γιατί τότε θα’ μαστέ αντίθετοι με την κοινωνία. It’s a very 

delicate point. Και νομίζω αυτή τη στιγμή η κοινωνία δε θα ήθελε να δει κάτι τέτοιο. 

Άρα αν μιλάμε για κοινωνική ευαισθησία, όχι μόνο ευθύνη, I wouldn’t suggest or 

recommend it.

97



137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

Γενικά ο Έλληνας βλέπεις να είναι καχύποπτος απέναντι σε μια εταιρία που κάνει 
κάποιες προσπάθειες ή είναι δεκτικός; Αν δει μια εταιρία να κάνει μια χορηγία, τον 
πείθει;

Έχω αντιμετωπίσει το σκεπτικό ‘κοίτα πόσα κέρδη έχουνε, κατά συνέπεια πόσο 

ακριβά μας πουλάνε τα προϊόντα τους, ώστε δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά 

τους και οργανώνουν συναυλίες’. Αλλά νομίζω είναι η εξαίρεση. Έχω την ελπίδα 

περισσότερο μέσα μου, δεν ξέρω αλλά αυτό ελπίζω, ότι εκτιμώνται οι 

προσπάθειες αυτές. Στη σημερινή τουλάχιστον Ελλάδα.

Ξέρεις αν υπάρχουν ακτιβιστές στην Ελλάδα οι οποίοι απαιτούν από τις εταιρίες να 
επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη;

Αυτό που πιστεύω κατ’ αρχήν είναι ότι η Ελληνική κοινωνία έχει μια διαχωριστική 

γραμμή, η οποία βέβαια με τα χρόνια θαμπώνει, σβήνει σιγά σιγά. Η διαχωριστική 

αυτή γραμμή είναι μεταξύ αυτών που θεωρούν τη δουλειά σαν αγγαρεία και αυτών 

που θεωρούν τη δουλειά σαν ένα κομμάτι παραγωγικό, κομμάτι του εαυτού τους. 

Μεταξύ αυτών που είναι στο δημόσιο τομέα, χωρίς αυτό να είναι αφοριστικό 

βέβαια, και αυτών που τους λέμε καριερίστες. Θα έλεγα ότι γενικότερα αυτός ο 

διαχωρισμός των ανθρώπων, που είναι πιο έντονος στην Ελλάδα απ’ ό,τι σε άλλες 

Δυτικές κοινωνίες, γιατί η Ελλάδα έγινε καθυστερημένα Δυτική κοινωνία, μάλλον 

γίνεται μια τυπική Δυτική κοινωνία, ο διαχωρισμός αυτός έχει να κάνει με την 

άποψη που έχει ένα άτομο γενικά για την εργασία, κατά συνέπεια για την 

επιχείρηση, και πολύ περισσότερο για την κοινωνική προσφορά μιας επιχείρησης. 

Δηλαδή ένας άνθρωπος που βλέπει τη δουλειά σαν ένα κομμάτι της ζωής του, αν 

ένας άνθρωπος που λέει ότι αν δε δούλευα σκληρά δε θα χαιρόμουν τη ζωή μου, 

με έναν άνθρωπο που λέει ‘ωχ, θα πάω και σήμερα στη δουλειά’, έχει τελείως 

διαφορετική άποψη για το ποια είναι η προσφορά μιας εταιρίας στην κοινωνία και 

την οικονομία. Δηλαδή ο ένας βλέπει μια εταιρία σαν το αναγκαίο κακό που 

αποδείχθηκε με τα ιστορικά γεγονότα του αιώνα μας ότι πρέπει να υπάρχει, και ο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ Δ3, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ MARKETING ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Α.Ε.
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άλλος τη βλέπει σαν ένα παραγωγικό κομμάτι και ένα στοιχείο προόδου στην 

κοινωνία. Κατά συνέπεια και τις πολιτιστικές πράξεις της εταιρίας.

Εσύ προσωπικά, και γενικώς σύμφωνα με τη νοοτροπία της εταιρίας σου, πιστεύεις 

ότι έρχεται πρώτο το κέρδος, έρχεται πρώτη η υποχρέωση της εταιρίας στην 

κοινωνία, ή ότι τελικά τα δύο αυτά είναι συνυφασμένα;

Αυτό πήγα να πω. Πιστεύω κατ’ αρχήν ότι μια απ’ τις βασικές κοινωνικές 

προσφορές μιας εταιρίας είναι το ίδιο το κέρδος. Αν δεν υπάρχει κέρδος όλα τ’ 

άλλα είναι περιττά. Όχι για το λόγο του ότι αν δεν υπάρχει κέρδος δε θα υπάρχουν 

κι άλλες διάφορες εκφάνσεις κοινωνικής προσφοράς της εταιρίας, αλλά γιατί κατ’ 

αρχήν από μόνο του το κέρδος είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μια εταιρία που έχει 

κέρδος και είναι κερδοφόρα δίνει φόρους στο κράτος κι οι φόροι αυτοί είναι πλέον 

χρέος του κράτους να τους αξιοποιήσει θετικά ή αρνητικά. Αλλά, τέλος πάντων, αν 

δεν υπάρχουν φόροι, πολλά που τα θεωρούμε δεδομένα σαν αγαθά της κοινωνίας 

μας δεν υπάρχουν. Άλλωστε η βασική πηγή πλούτου ενός κράτους, η βασική 

πηγή εσόδων ενός κράτους, είναι τα κέρδη των εταιριών, η φορολόγηση των 

εταιριών. Αλλά έτσι κι αλλιώς, πέρα απ’ αυτό, το κέρδος είναι αυτό που δημιουργεί 

την άνεση μέσα σε μια εταιρία να εκπληρώσει αυτό που η ίδια θεωρεί καθήκον της 

προς την κοινωνία στην οποία ανήκει.

Ποια μπορεί να είναι τα οφέλη που μπορεί να έχει μια εταιρία όταν δείχνει 
κοινωνική ευθύνη;

Αναγνωρισιμότητα της ίδιας της εταιρίας και των προϊόντων της. Σε μια δύσκολη 

στιγμή, και δύσκολες στιγμές υπάρχουν και στις καλές εταιρίες χωρίς να το 

θέλουν, σε μια στιγμή κρίσης, στη συνείδηση πιστεύω του καταναλωτή, κάπου στο 

βάθος του υποσυνειδήτου του έχει μείνει η κοινωνική προσφορά που υπήρξε σε 

ανύποπτες στιγμές. Ας πούμε, όταν πρόπερσι, αλλά και στις μέρες τις δικές μας, 

στην εποχή της μεγάλης διατροφικής κρίσης, τη νύφη την πλήρωσαν οι εταιρίες 

τροφίμων. Θυμάμαι όμως κάποιες άλλες εταιρίες που ξεπέρασαν γρήγορα το 

πρόβλημα γιατί ήταν γνωστό στους καταναλωτές, αλλά και σ’ αυτούς που ήταν πιο 

μέσα στα πράγματα, ότι μέσα στην εταιρία αυτή υπάρχει ποιότητα, ποιότητα σε
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200 όλες τις μορφές. Και βέβαια, μια εταιρία που έχει ποιότητα σε όλα, έχει ποιότητα

201 και στην κοινωνική της προσφορά.
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Έχουμε δύο εταιρίες ανταγωνιστικές, η μία είναι πολύ υπεύθυνη κοινωνικά, δηλαδή 
βγάζει μια εικόνα πολύ υπεύθυνη προς τα έξω, κι η άλλη όχι τόσο, πιστεύεις πως 

αυτό θα επηρεάσει τη συμπεριφορά του καταναλωτή, θα διαλέξει το προϊόν εκείνης 

της εταιρίας;

Σίγουρα εάν το καταλάβει κι εάν το πιστέψει κι εάν του επικοινωνηθεί αυτό, ναι. 

Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να γίνει πρακτικά, σε επίπεδο τουλάχιστον 

μικρομεσαίων εταιριών.

Δεν το βλέπεις δηλαδή να συμβαίνει πολύ;

Στην Ελλάδα δε νομίζω ότι συμβαίνει, παρά μόνο σε κάποιες επιχειρήσεις πολύ 

μεγάλες, πολυεθνικές, που έχουν πολύ μεγάλα budget, και προσπαθούνε πάντα 

μέσω φιλανθρωπιών, μέσω χορηγιών ή γενικά μέσω ενός συνδυασμένου τρόπου 

κινήσεων να δημιουργήσουν την αίσθηση στον καταναλωτή ότι υπάρχει κοινωνικό 

πρόσωπο. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό σε μικρές εταιρίες και μεσαίες. Στην 

Ελλάδα τουλάχιστον μόνο σε πολυεθνικές. Είναι λόγω budget.

Γενικά τον Έλληνα πώς θα τον χαρακτήριζες, καχύποπτο απέναντι στις προθέσεις 
της εταιρίας, ή είναι ευκολόπιστος;

Πιστεύω πως αυτή τη στιγμή ο Έλληνας περνάει μια κρίση. Η κρίση έγκειται στο 

γεγονός ότι, λόγω των οικονομικών δυσκολιών του μέσου Έλληνα, λόγω της 

πτώσης του Χρηματιστηρίου όπου έχει χάσει πολλά λεφτά, πλέον συγκεκριμένα 

σε θέματα χρημάτων έχει γίνει πιο ευκολόπιστος. Δηλαδή μπορεί να αγοράσει ένα 

προϊόν μόνο και μόνο γιατί είναι 10 δραχμές φτηνότερο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν 

δε βλέπει την πραγματικότητα και βλέπει μόνο ότι μπορεί να εξοικονομήσει 20-30 

δραχμές. Αυτό πιστεύω πολλές φορές γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από 

εταιρίες που αυτά που λένε δεν είναι ακριβώς αυτό που πραγματικά είναι. Από την 

άλλη, από τη στιγμή που το 80% των καταναλωτών αγοράζουν από συγκεκριμένα 

μεγάλα σημεία εταιρικής πώλησης, σημαίνει ότι μπορούν να κατευθυνθούν τα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ Δ4, ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΖΑΝΑΕ Α.Ε.
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116 πράγματα. Όταν πας σε ένα ράφι δηλαδή και δεις τα συγκεκριμένα 5 προϊόντα και

117 έχεις επιλογή άλλων 10 ας πούμε, θα αγοράσεις αυτά τα συγκεκριμένα 5. Όταν

118 εκείνη τη στιγμή θα σου έχουν μία γκάμα από προϊόντα με φωτογραφίες, με

119 πράγματα τα οποία θα σου δημιουργήσουν την επιθυμία να πας να τα αγοράσεις,

120 ή αν σκεφτείς ότι το κόστος είναι μικρότερο εκεί ενώ στην πραγματικότητα για X

121 άλλους λόγους σου έχουν αυξήσει το κόστος σε άλλα προϊόντα κι εσύ πας κι

122 αγοράζεις ένα φτηνό και την τρως από άλλα 15...
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Εσύ προσωπικά, αλλά και σύμφωνα με τη νοοτροπία της εταιρίας σου, θεωρείς ότι 
η προτεραιότητα της εταιρίας πρέπει να είναι καθαρά και μόνο το οικονομικό της 

κέρδος; Η κοινωνία πού μπαίνει σ’ όλο αυτό;

Όχι. Εμείς, η φιλοσοφία μας σαν εταιρία είναι να μπορούμε να λειτουργούμε 

νόμιμα μέσα στην περιοχή που βρισκόμαστε, χωρίς να ενοχλούμε τους περίοικους, 

γιατί εδώ έχει γίνει οικιστική περιοχή, και χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούμε 

άνομους τρόπους. Για να έχουμε την ησυχία μας, να μην έχουμε ανθρώπους 

πάνω απ’ το κεφάλι μας και να λειτουργούμε σωστά και σίγουρα. Στα πλαίσια 

αυτού του πράγματος, φροντίζουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την οικολογία, ώστε 

να μη δημιουργείται πρόβλημα στη γειτονιά. Είμαστε από τους πρώτους που 

έχουμε συστήσει τμήματα βιολογικού καθαρισμού, επεξεργασίας δηλαδή των 

αποβλήτων, είτε είναι αέριοι ρύποι είτε είναι υγροί ρύποι, και δίνουμε μεγάλη 

έμφαση σ’ αυτό το πράγμα. Και θέλουμε να είμαστε όπως σε ορισμένες περιοχές 

στην Ευρώπη που είναι τα σπίτια δίπλα απ’ τα εργοστάσια, ξανά σπίτια, ξανά 

εργοστάσια, χωρίς να ενοχλεί ο ένας τον άλλον.

Πιστεύεις ότι το μέγεθος της εταιρίας, η οικονομική άνεση που έχει μια εταιρία, 
τελικά είναι αυτό που σε βοηθάει να είσαι οικονομικά υπεύθυνος; Δηλαδή μια 
μικρότερη εταιρία θα μπορούσε να είναι κοινωνικά υπεύθυνη;

Το μέγεθος βοηθάει πάντα, αλλά δεν είναι ο μόνος λόγος για να κάνεις κάποια 

βοήθεια προς την κοινωνία. Και με μικρότερο μέγεθος μπορείς να κάνεις ανάλογα 

πράγματα, ενδεχομένως μικρά αλλά να στοχεύεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Πέρα από τα τυχόν οικονομικά οφέλη, ας πούμε οι υπάλληλοι βλέπεις ότι 

επηρεάζονται θετικά, ότι είναι πιο πιστοί προς την εταιρία;

Βέβαια επηρεάζονται. Οι υπάλληλοι επειδή τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα 

νιώθουν κάπως πιο υπερήφανοι για την εταιρία τους, με αποτέλεσμα να είναι πιο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ Δ5, ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ COLORA Α.Ε.
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θετικοί στη δουλειά τους απ’ ό,τι αν δούλευαν σε μια επιχείρηση η οποία είναι 

κατωτέρου επιπέδου.

Όπως σου ακούγεται ο όρος κοινωνική ευθύνη, πιστεύεις ότι γενικά είναι 

ιδεαλισμός ή είναι ένα κόλπο του marketing;

Κόλπο του marketing περισσότερο. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το 

στοιχείο αυτό του ανθρώπου, που είναι στη φύση του ανθρώπου, να θέλει να 

βοηθήσει, να προσπαθήσει για το καλύτερο για τους συνανθρώπους του. Αλλά 

νομίζω στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι κόλπο του marketing. Έτσι πιστεύω.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ Δ6, ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Είπατε ότι υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι επιχειρηματίες, κάποιοι 
ευαισθητοποιημένοι. Βλέπετε ότι οι δικές τους επιχειρήσεις έχουν κάποιο αβαντάζ 
σε σχέση με τον ανταγωνισμό λόγω ακριβώς αυτής της κοινωνικής ευθύνης;

Είναι δύσκολο να το πει κανείς αυτό, γιατί έχουν αβαντάζ έτσι κι αλλιώς. Ο 

κανόνας είναι αυτός, οπότε δεν ξέρεις αν πρέπει να το αποδώσεις εκεί ή αλλού. 

Θα’ ταν πολύ ευχάριστο να το πούμε και να δώσουμε και ως κίνητρο το ότι 

αποτελεί αβαντάζ, αλλά αυτά τα πράγματα είναι λόγια. Είναι έτσι κι αλλιώς μεγάλες 

επιχειρήσεις, έχουν δυνατότητες, έχουν καλό δίκτυο διανομής, έχουν επώνυμη 

ζήτηση από τον τελικό καταναλωτή, κατασκευάζουν ένα κατά κανόνα αποδεκτό ή 

και καλό προϊόν, έχουν τα καλύτερα στελέχη συγκριτικά με άλλες, διότι τα 

προσελκύουν με τους ανάλογους μισθούς και με το κύρος που δίνει μια θέση σε 

μια μεγάλη επιχείρηση, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Το μεγάλο πρόβλημα των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας είναι ότι δεν μπορούν να 

προσελκύσουν τα καλύτερα στελέχη. Τα καλύτερα στελέχη ή είναι στις μεγάλες 

επιχειρήσεις ή έχουν κάνει δική τους δουλειά. Οπότε η μοίρα της μικρομεσαίας 

επιχείρησης είναι να παίρνει τα υπόλοιπα από πλευράς αγοράς εργασίας. Άρα 

έχουν κι από κει ένα συντριπτικό πλεονέκτημα. Ένα ιδιαίτερα ικανό άτομο ή θα 

κάνει δική του εταιρία ή θα πάει σε μια μεγάλη επιχείρηση. Δε θα πάει σε μια μικρή 

επιχείρηση, με τα Ελληνικά μεγέθη τώρα και μέτρα, γιατί και οι μεγάλες 

επιχειρήσεις οι δικές μας μεσαίες είναι. Άρα δεν τολμώ να πω ότι η επίδειξη 

πρακτικών κοινωνικής ευθύνης βοηθά στις πωλήσεις ή στο μερίδιο, γιατί συνήθως 

την συναντούμε εκεί όπου έτσι κι αλλιώς η θέση που έχει μια επιχείρηση δίνει τη 

δυνατότητα στον επιχειρηματία, στην ηγεσία της επιχείρησης, να βλέπει πιο ήρεμα 

το μέλλον, δηλαδή να είναι απαλλαγμένος απ’ την καθημερινότητά του, απ’ αυτά 

που βασανίζουν το μικρομεσαίο επιχειρηματία. Για παράδειγμα ο χασάπης και η 

εταιρία επεξεργασίας κρέατος θα αντιμετωπίσουν διαφορετικά μια κρίση. Δεν είναι 

το ίδιο. Τέτοιες πρακτικές όμως νομίζω ότι δημιουργούν μια γενικότερη κουλτούρα 

σε μια επιχείρηση και την οδηγούν επίσης στο να αποφύγει να κάνει λάθη που 

οφείλονται στην υπεροψία. Η κουλτούρα αυτή της κοινωνικής ευθύνης μπορεί να 

αποτρέψει ενδεχομένως τέτοιες αποφάσεις που δείχνουν να είναι αποδεκτές για
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ένα δεδομένο χρονικό διάστημα αλλά που μπορούν να οδηγήσουν ενδεχομένως 

σε προβλήματα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι κι από πλευράς marketing, που δεν είναι 

θέμα πίθτΙ^θ^ης, προϊόν μιας προσωπικής φιλοσοφίας κάθε επιχείρησης, 

συνιστάται να αναπτύξουν τέτοιες αντιλήψεις. Τώρα, αν αυτές είναι ειλικρινείς ή 

όχι, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, διότι και σε μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει το 

πρόσθετο πρόβλημα, στο βαθμό που έχουν αποσυνδεθεί, που δεν είναι πλέον 

οικογενειακές, και λειτουργούν σε επίπεδο τεχνοκρατών, οι τεχνοκράτες 

καταλαβαίνουν από αριθμούς και αυτούς παρουσιάζουν βασικά. Το άλλο είναι 

κάπως άυλο. Ένας λοιπόν τεχνοκράτης δεν μπορεί ν’ αρχίσει να λέει τέτοια 

πράγματα σε μια συνέλευση μετόχων ή σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Πρέπει να 

πει αριθμούς. Είχα τόσα σημεία πωλήσεως και τώρα τα έχω ανεβάσει κατά τόσο. 

Είχα τόσες πωλήσεις και τώρα τις έχω ανεβάσει στις τόσες. Οπότε εκεί υπάρχει η 

παγίδα. Είναι πρόβλημα αυτό στο oianageoient των επιχειρήσεων. Ενώ οι 

παραδοσιακές οικογενειακές επιχειρήσεις, έχουμε τέτοια παραδείγματα στην 

Ελλάδα, έχουν μια τέτοια άλλη κουλτούρα. Βλέπεις μια τελείως διαφορετική 

αντίληψη της καθημερινότητας και της ζωής και αυτό το βλέπεις και στη 

συμπεριφορά τους. Είναι άνθρωποι με πολύ μεγάλο εισόδημα και δεν είναι 

προκλητικοί στην προσωπική τους ζωή. Έχουν μια λογική στη συμπεριφορά τους.

Από την άποψη της Ελληνικής κυβέρνησης, πώς το αντιμετωπίζει; Ενδιαφέρεται 
για την κοινωνική ευθύνη; Έχει κάποιους νόμους, κάποια μέτρα;

Δεν ξέρω, δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Ακόμη κι αν πάρουμε τον τομέα των χορηγιών, 

που δεν είναι εκεί το θέμα, κι εκεί η φορολογική αντιμετώπιση των χορηγιών είναι 

αποτρεπτική. Δε νομίζω πάντως ότι υπάρχουν τέτοιες ευαισθησίες. Βέβαια είναι 

θέμα προτεραιοτήτων. Εδώ ο κόσμος καίγεται.

Από τη μεριά του κοινού, ο καταναλωτής γνωρίζει, απαιτεί από την επιχείρηση να 
δείξει ενδιαφέρον;

Ο καταναλωτής τα βλέπει τα πράγματα μ’ έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Νομίζω 

ότι αντιλαμβάνεται την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων πρωτογενώς, σε 

σχέση με το προϊόν που αγοράζει, την υπηρεσία που αγοράζει. Έχει μια απαίτηση
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αυτό που αγοράζει να έχει μια αντιστοιχία με την αξία του, να μη βάζει σε κίνδυνο 

την υγεία του, τα οικονομικά του συμφέροντα να μην τα υπονομεύει. Δε νομίζω ότι 

η κοινή γνώμη συνειδητά απαιτεί τέτοια πράγματα. Ως όμως κουλτούρα μέσα στο 

μυαλό του κάθε πολίτη πια, όχι του καταναλωτή, αυτό πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή 

αντιλαμβάνεται και κάποιες υποχρεώσεις γενικότερες. Αν δούμε πρακτικές που 

έχουν ακολουθηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν πρωτοπορήσει ουσιαστικά 

σ’ αυτόν τον τομέα, όπως και σε πολλούς τομείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια 

ιδιαίτερα πρωτοποριακή χώρα σε πολλούς τομείς, εκεί βλέπουμε ίσως σε 

περιόδους κρίσης ή σε περιόδους προβλημάτων που απορρέουν από ένα λάθος 

μιας επιχείρησης μια συνολικότερη αποδοχή της, για άλλους λόγους και για άλλες 

δράσεις, που μπορεί να τη βοηθήσει να ξεπεράσει την κρίση. Κι αυτό μπορεί να 

συμβεί στον οποιονδήποτε. Κρίση μπορεί να συμβεί και σε μεγάλες επιχειρήσεις. 

Και έχει συμβεί. Το ότι κάποιες απ’ αυτές είχαν τέτοιους μηχανισμούς και είχε 

προηγηθεί ανάλογη δράση πιθανότατα να συνέβαλε στο να συγχωρεθούν σε 

κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο του καταναλωτή. Στα δικαστήρια λέμε ‘ο 

πρότερος έντιμος βίος’. Αυτό ισχύει και για τις επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα δε συμβαίνει το ίδιο;

Θα’ λεγα η ασυλία που τυγχάνουν ορισμένες επιχειρήσεις από πλευράς μέσων 

ενημέρωσης οφείλεται σε ανορθόδοξους επηρεασμούς, παρά σε μια αντιμετώπιση 

επιεική λόγω προτέρου βίου.
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